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STICHTING CENTRAAL DIERGENEESKUNDIG INSTITUUT
BESTUUR.

Desamenstelling van het bestuur onderging in 1981enkele wijzigingen,de heer Prof. Dr. G.J.W. van
der Meywerd alslid vanhet bestuur opgevolgd door de heer Prof. Dr. S.G.vanden Bergh,terwijl de
heer Dr. P.Leeflangdeheer Drs.S.deVriesalsadviserendlidopvolgde.
In 1982onderging de samenstelling van het bestuur één wijziging: de heer J.van Noord trad terugals
adviserend bestuurslid,deheer K. P.A.J.Boonentradalszodanigtoe.
Ultimo 1982wasdesamenstellingvanhetbestuuralsvolgt:
W.J.Lokhorst - voorzitter
Prof. Drs.D.J.Vervoorn - onder-voorz/tter
Drs.H.A.vanden Berg - secretaris
Prof. Dr.S.G.vanden Bergh
Prof. Dr.J.Huisman
Ir.P.P.Koks
Drs.C. D.W. König
J.L. Nysingh
K.P.A.J.Boonen - adviserendbestuurslid
Dr. P.Leeflang - adviserendbestuurslid
Ir.G.Wansink - adviserendbestuurslid.
Vanaf 1981neemt de heer Dr. Ir. A. P.Verkaik aandevergadering vanhet bestuur deel alsvertegenwoordiger vandeSecretarisvande N.R.L.O.
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HetnieuwehoofdgebouwvanhetCDIvanuitdelucht.RechtsbovenhetToeleveringsbedrijf.

T E N GELEIDE
Voor uligt het jaarverslag van deStichting Centraal Diergeneeskundig Instituut over de jaren 1981 en
1982.Eengecombineerdverslag,doordatindezejareneenbelangrijkewijzigingplaatsvondvandeorganisatievanhetonderzoekendoordatin1982 - methetgereedkomenvanhetnieuwecomplexaandeEdelhertweg - deconcentratievanhetCDIonderzoekinLelystadgerealiseerdkonworden.Hierdoor kwam
eeneindeaaneenonhoudbaargewordensituatie:door ruimtegebrek inhetRotterdamsegebouwwashet
CDI onderzoek over 10vestigingen inNederlandverspreid.
Onderzoek organisatie
Tegelijk met deverhuizingwerd eenreorganisatie vanhetonderzoek afgesloten.Hetonderzoek isnu
georganiseerd in disciplines, Bacteriologie, Immunologie, Analytische Chemie en Toxicologie, Virologie en Parasitologic. Voor de zo nodige aansluiting bij de praktijk zorgt de Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie die alsenige afdeling is ingedeeld naar diersoort. Daarnaast functioneren
uiteraard de Productie afdelingen en de Afdeling Controle en Standaardisatie. Eenmatrix organisatie
zorgtvoor eeneffectieve aansluitingtussenonderzoekprojecten enafdelingen.
Het nieuwe complex
Najaren van plannen maken - (de eerste nieuwbouw-plannen dateren reeds van kort naW.O. II) kon in 1978gestart worden met debouw vaneen nieuwe hoofdvestiging aande Edelhertweg te Lelystad.
Het uiteindelijke ontwerp vandearchitecten Ir. H. E.vanGelder (Regionaal architect Rijksgebouwendienst) en Ir.G.J.Kaper (Architectenatelier Kaper, Brommer en De Soeten) isgeheelinlaagbouw uitgevoerd. Detotale lengte bedraagt meer dananderhalve kilometer, met een netto gebouwen oppervlak van 15.000 m 2 op eenterrein van60 hectare. De gebouwen liggen noord-zuid enzijn verbonden
door twee oost-west verlopende verbindingsgangen (de „centrale" gang en de stallengang). Zij
hebben alle dezelfde doorsnede. Zij liggen 30 meter hart op hart met een onderlinge afstand van 15
meter. Degebouwenzijninnegenrijengegroepeerd,naarhunfunctieindriedelentesplitsen:deonderzoekslaboratoria(pervleugelééndiscipline)enproductieafdelingen;deondersteunendeafdelingen(directie, administratie, magazijnen,technische dienst etc.)enhet stallencomplex,uitgerust met multipurpose
boxen: dierenverblijvengeschiktvoor meer danéén diersoort.
Invergelijking met de vestiging Virologie, welke geheel beveiligd isop basisvan onderdruk, draagt het
hoofdgebouw eenmeeropenkarakter. Wel zijnook daar,dedaarvoor inaanmerkingkomendeafdelingen, laboratoria enruimten door over- danwelonderdruk beveiligd.
Opening
Op4oktober 1982werdhetgebouwofficieelgeopendinaanwezigheidvanenigehonderdengenodigden.
Z.K.H. Prins Clauswas helaasdoor ziekte verhinderd om de openingte verrichten. Na het welkomstwoord vandeheerW. J.Lokhorst, devoorzitter vanhet bestuur vandeStichtingCDI,droegdeheer Ir.
J. Lahuisnamensde Rijksgebouwendienst het complex over aanhet Ministerie vanLandbouw &Visserij,
vertegenwoordigd door deSecretaris-Generaal deheer Mr. G.J.vanDinter. Nahetdankwoord vande
heer Drs. P.H. Bool,deAlgemeen Directeur vanhet CDI,steldedeheer Drs.J. P.A. Gruyters,BurgemeestervanLelystad,hetgebouwofficieelopendoordeonthullingvaneenplaquettemetdebeeltenisvan
degrondlegger vanhet CDI,Prof. dr.JanPoels.
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ALGEMEEN

DIRECTIE

Tijdensdeverslagperiode bestond de Directie uit:
Drs.P.H.Bool
- AlgemeenDirecteur.
Prof.Dr.J.G.vanBekkum - DirecteurOnderzoek
Drs.C.F.vanNispen
- DirecteurEconomischeZaken.
Dr.J.M.vanLeeuwen
- AdjunctDirecteurOnderzoek.
PERSONEEL
In 1981en 1982verlieten mede door de verhuizing van het Instituut van Rotterdam naar Lelystad een
groot aantal personeelsleden de dienst. Eenzestigtal medewerkers maakten van de gelegenheid gebruik omwachtgeldaantevragenenhet Instituutniet naarLelystadtevolgen.
Hetspreekt vanzelf dateen dergelijk verlies aaningewerkte deskundigheid vaninvloed isgeweest op
hettempowaarindenieuweorganisatieinhethoofdgebouw kongaanfunctioneren.
Voorts verlieten gedurende deze jaren 10 medewerkers het Instituut wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijdofopgrondvanafkeuring.
MEDEWERKERS
In 1982 bedroeg de toegestane formatie 347 plaatsen. De volledige naamlijst van medewerkers per
31-12-1982iseldersinditverslagopgenomen.
ORGANISATIE
Denieuweorganisatieisweergegeven inonderstaandschema.

ALGEMEENDIRECTEUR
DIR.ONDERZOEK

DIR.ECONOMISCHE
ZAKEN

ADJ.-DIR.
ONDERZOEK

BEDR.DIERGENEESK. +PATH.

CONTROLE + STANDAARDISATIE

PERSONEELSZAKEN

TOELEVERINGSBEDRIJF

FINANCIËLE ZAKEN

BACTERIOLOGIE
DEBILT

IMMUNOLOGIE

LELYSTAD

TECHNISCHEDIENST

ANAL. CHEM. + TCKICOL.

INTERNEDIENST

PARASITOLOGY

PROEFDIERVERZORGING

PRODUCTIE

CENTRALEDIENST

VIROLOGIE
OPENSECTIE

VEST. VIR.

CENTRAALSECRETARIAAT
INFORMATIE
DATAVERWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Ontwikkelingssamenwerking vraagt intoenemende mate aandacht.
Naast de schriftelijke advisering, gebaseerd op specifieke vragen, zijn de activiteiten gericht op het
uitzenden vaninstituutsmedewerkers enop het ontvangen vanfellows uit ontwikkelingslanden.
Deze gast-medewerkers doorlopen gedurende 3-12 maanden een omschreven trainingsprogramma.
Daarbij w o r d t gestreefd naar een brede samenwerking met het betreffende instituut in het o n t w i k k e lingsland, zoals bijvoorbeeld met het Veterinary Research Institute in Peshawar, Pakistan. Een regelmatige uitwisseling van fellows en deskundigen heeft in een periode van 7 jaar geleid tot intensieve
contacten; in het kader van het „Livestock Development Project" van het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn aldus kennis, diagnostische mogelijkheden en productie-technieken overgedragen.
In het algemeen kan gesteld w o r d e n dat alleen een continuïteit in samenwerking geleidelijk aan een
hechte basisv o r m t v o o r een steunverlening aande ontwikkelingen ter plaatse.
Gedurende de verslagperiode werden ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking gasten v o o r een
studieverblijf ontvangen uit Pakistan, M a r o k k o , Rwanda, Uruguay en Syrië. Medewerkers van het
instituut voerden k o r t e missie-opdrachten uit naar M a r o k k o , Pakistan en Singapore.

ONDERZOEK

VIROLOGIE
M O N D - EN KLAUWZEER ( M K Z ) .
Onderzoek m.b.t.Mond-en Klauwzeervaccins en vaccincontrole.
Drs.S.J. Barteling,Dr.S. Frenkel, Drs.R. H.Meloenenmedewerkers.
1981
Om basisgegevensvoor hetcontroleren vanvaccinsincaviaeteverkrijgen werden,parallelaanrunder
PD5o-bepalingen, drie vaccinmengsels getest. Bacteriologische steriliteit werd vastgesteld in 16 halfproductenen22eindproducten.
Deapparatuur voor het kweken op kleine schaalmet de Frenkel-methode werd sterk verbeterd door
hetvoorzien vaneenstabielere pH-regeling. Hierdoor isdezekerheid,dateenwaargenomen verschil
tussen twee cultures uitsluitend op de met opzet ingevoerde variatie berust, belangrijk toegenomen.
Dit had echter ook tot gevolg dat vroeger getrokken conclusies ten dele voor nadere bevestiging in
aanmerking komen. Voorlopig wordt er echter van uitgegaan dat het pH-optimum voor type O
ongeveer 7,1isenvoor detypesAenCongeveer 7,4.
De kweken op laboratoriumschaal laten een sterkere roering en grotere variatie hierin toe. Hierbij
waren duidelijke aanwijzingen voor een optimum verkregen. De beperkte intensiteitsverhoging, die
door vergroten van de roerslag en verhoging van de roerfrequentie bij kweken in het groot te
verkrijgen is,gafechtergeenindicatiedat hierdoor reedsverschillenontstonden.
Voor onzevaccinstamvantype O isaangetoond datdevirusopbrengst na24uur kweken inde kweekvloeistof niet lager isdandie menvindt nadat het weefsel hierin gehomogeniseerd is. Dit deel van het
verwerkingsproces kanweggelatenworden.Voor deanderetypesworden noggegevensverzameld.
Vandedagelijks geproduceerde batches virus worden deinfectiositeitstiter, de complementbindende
activiteit enhet 140S-gehalte bepaald.
Dezegetallen makenhetmogelijk per halfproduct dehoeveelheidgeïncorporeerd viruste berekenen,
waarmee de werkzaamheid gecorreleerd dient te zijn. De werkzaamheid wordt echter alleen op
mengsels van halfproducten bepaald. De tabel geeft eenoverzicht vande berekende correlaties over
deperiode vanaf1976.
DEVESTIGINGVIROLOGIETE LELYSTAD
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Type
A
O
C

Aantal
mengsels
7
7
7

RunderPD5o RunderPD5o Ru'nderPD5o
CBR
CaviaPD50
140S
-0,5
0,8
0,6

-0,5
-0,9
0,3

-0,5
-0,9
0,5

CaviaPD50
CBR

CaviaPD50
140S

-0,6
-0,5
0,0

-0,6
-0,5
0,5

CBR
140S
0,9
0,9
0,8

De onderstreepte waarden zijn als nuttige aanvullingen voor een juiste interpretatie van tests te
beschouwen. Deresultatengevenechter duidelijk aandatdediversiteit vancontrolebepalingen eerder
opgevoerd dan verminderd dient te worden. De correlatie tussen CBR en 140S werd eveneens
berekendvoorvirusmengsels,zoalsdezeinhalfproductenverwerkt worden.
De uitkomsten 0,98 en 0,97 voor type A en O zijn zeer gunstig, 0,56 voor type C is nog duidelijk
positief.
Tenslotte was het mogelijk de runder PD50te relateren aande hoeveelheid gebruikt virus. Deze was
voortype AenCO,08 \1 g,voortype 0 0,4 Mg.
Naast de onschadelijkheidscontrole van met formaldehyde geïnactiveerde alhydrogel vaccins uit de
productie, werd ook aandacht geschonken aan het met BEA geïnactiveerde, via het BHK-systeem
geproduceerdeantigeen.
Samenvattend kan worden gesteld, dat de Europese Farmacopee voorschriften m.b.t. de „in vitro"
onschadelijkheidscontrole niet voldoen. Voor het testen op mogelijk overlevend virus in celcultures
dient het virus antigeen van het aluminiumhydroxyde te worden geëlueerd. De elutie kon belangrijk
worden verbeterd door i.p.v. 0.3 M Na-fosfaat buffer, zoals de Europese Farmacopee voorschrijft,
0.6M K-fosfaatbuffertegebruiken.Voorafgaandwassenvanhetvaccinbleekeveneensnoodzakelijk om
tevoorkomen,dateventueelaanwezigoverlevendvirusbijdeelutieprocedurewordtgeïnactiveerddoor
restantenvrij formaldehyde.
Thyroidcellenblekenvoor (Frenkel-)productievirushetmeestgevoeligetestsysteem,datintegenstelling
totdegebruikelijketestinhettongepitheelvanlevenderunderen,nauwelijksgestoordwordtdoordeaanwezigheidvangeïnactiveerdvirus.VoorinBHK-viruscellengekweektblekensuspensiecultureshetmeest
gevoelig.Voor dit systeemwerden decondities nader uitgewerkt.
Reeds in het voorafgaande verslagjaar werd overgegaan op het inactiveren van viruspreparaten voor
concentratie. Daardit technischechter nogalwat voeten indeaarde heeft werd ook hetafgelopenjaar
nogeens nagegaan of het toch niet mogelijk zou zijn geconcentreerd virus op verantwoorde wijze te
inactiveren.Geconcentreerd virus(200 Mg/ml),datwasgezuiverdviaisopycnische CsCIcentrifugatie
wasgoedte inactiveren zonder sporen van„tailing-off". Werd evenwel eenhalf procent PEGaanhet
preparaattoegevoegd danwasdeinactiveringnietvolledig.
Er ontstond tijdens de inactivering een lichte troebeling, wat wijst op het ontstaan van complexen
vermoedelijk ten gevolge van de geringe concentraties PEG. Daarom werd gepoogd een zuiverder
eindproduct te bereiden zonder PEG, hetzij door schudden van de preparaten met gehalogeneerde
koolwaterstoffen hetzij door wassen van het geprecipiteerde virus in het filter met koude 30-60%
alcoholofacetonin tris-buffer.
Deinactiveringvandergelijke preparaten leidde echterook niet inallegevallentot hetgewenste doel.
Ertrad ook enige troebeling op die waarschijnlijk werd veroorzaakt door uitgeengevallen virus. Aan
het einde vande inactivering werd meestal maareen deelvanhet antigeen (140S) teruggevonden. Dit
wasvooralhetgevalbijdemetacetonofalcoholvoorbewerkte preparaten.Hetviruswordt door deze
behandelingvermoedelijk gelabiliseerd.
Inhetentseizoen 1979/80warendebijwerkingen naentingmet saponine bevattend mond-enklauwzeervaccinbij50.000 runderenvergeleken metdiebijeengelijk aantalgeënt met klassiek vaccin.Inhet
seizoen 1980/81 werd dit onderzoek afgerond door vergelijking van de reacties na de tweede
vaccinatie metsaponinevaccin,metvoor eendeelvan Nederland deeerstevaccinatie hiermee envoor
de rest met die van enting met klassiek vaccin. De vergelijking omvatte circa 30.000 revaccinaties
vergeleken met 10.000 eerste vaccinaties met de saponinemodificatie en 20.000 waarbij klassiek
vaccin gebruikt werd. Geconcludeerd kon worden dat,ook bij herhaling,geen abnormale reacties na
saponinevaccinatie worden waargenomen. Mede op grond van deze uitkomsten werd het met
saponinevaccin te enten gebied voor het seizoen 1981/1982 bepaald op de provincies Groningen,
Friesland, Drente,Noord-enZuid-Holland,Zeelanden Utrecht.
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In loopstallen wordt enting in de kossem door sommige dierenartsen als riskant ervaren, omdat de
entende arm tussen dier en een vast obstakel geklemd kan raken. Om na te gaan of van enting
subcutaan achter hetschouderblad eengelijke weerstand teverwachten valt,werd per modificatie van
een groep van dertig voor de eerste maal geënte runderen de serumtiter gedurende drie maanden
gevolgd. Debeidetoedieningswegen bleken equivalent.
Het isde bedoeling van de door toevoeging van saponine verhoogde potency van mond- en klauwzeervaccinte profiteren door hetverlagenvande injectiedosis van 10tot 5cm3,welke dosisook inde
meeste andere West-Europese landen gebruikelijk is.Eenvergelijking tussen klassiek vaccinin 10cm3
dosiseneengemodificeerd vaccin in 5cm3dosis wordt uitgevoerd. Dedosisverlaging wordt mogelijk
als de hoeveelheid aluminiumhydroxyde gehalveerd wordt, terwijl de hoeveelheid antigeen (= halfproduct) per dosisconstantgehoudenen1 mgQuilAtoegevoegd wordt.
Inverband metvoorgenomen export werden seravan1857dierenopdeafwezigheid vanantilichamen
tegen mond- en klauwzeer onderzocht. Zij gaven alle een negatieve uitslag. Bij vier jonge, nog nooit
geënte, kalveren bleken antilichamen tegen de types A, O en C aanwezig. Het betrof hier waarschijnlijk resten van maternale immuniteit. Dit werd bij een van deze dieren bevestigd door het
onderzoeken van een één maand later verkregen serummonster, waarbij antilichaamtiters onder de
geldendegrensgedaaldwaren.
1982
Devaccinproductie omvatte twee halfproducten tegen type A, vijf tegen type O ennegentegen type
C.Vaniedertype werd eenvaccinmengsel inrunderengetest. Op grond vandetestresultaten werd de
kwantitatieve samenstelling van de trivalente eindproducten bepaald. Om vast te stellen of vaccin,
waarvan de primaire houdbaarheidsperiode verstreken was, nog voldoende werkzaamheid bezat,
werden zeven PDsobepalingen in caviae verricht. In zes gevallen bleek verlenging van de houdbaarheidsperiode gerechtvaardigd. Inéén geval,dat reeds vorigjaar gesignaleerd werd, volgde afkeuring.
Derestantenvandehiermeeovereenkomende in1979geproduceerde vaccinswerdenvernietigd.
Bacteriologisch onderzoek van 16 halfproducten en 12 trivalente vaccins leverde als conclusie:
„steriel" op.Medeopgrondhiervankonden dezepartijenvaccingebruikt worden.
Vaccinatie van varkens tegen mond- en klauwzeer vindt alleen in geval van een (dreigende) uitbraak
plaats.Vaccinatiewordt dantot ééntypeeneenbepaaldgebiedbeperkt.Tot nutoe werd hiervoor een
kwantiteit geconcentreerd rundervaccingereserveerd dochvaccinsop basisvaninBHK geproduceerd
virus, dat met aziridine geïnactiveerd was en bij lage temperatuur werd bewaard, had duidelijke
voordelen. Door de lage temperatuur blijft het product langduriger stabiel. Voor gebruik wordt het
verwerkt tot een olie-emulsie vaccin, dat bij varkens zeker niet onderdoet voor aluminiumhydroxydevaccin met dextraantoevoeging. Voor type O werd dit vaccin getitreerd, de PD5o bevatte
0,25 Mgantigeen.Nagegaanzalnogworden of debereidingvanuit diepvriesmateriaal snelgenoegkan
plaatsvinden om in noodsituaties voldoende slagvaardig te reageren of dat daarnaast een beperkte
voorraadgebruiksklaarvaccinmoetwordenaangehouden.
De proeven ter optimalisering van de viruskweek omstandigheden werden op laboratoriumschaal
voortgezet. Voor type O bleek aeratie van cultures met 100% zuurstof de voorkeur te verdienen
boven die met zuurstof-lucht mengsels. Het pH optimum 7,1 voor type O werd met verbeterde,
verder gestabiliseerde apparatuur bevestigd. Voor type C was 7,3 te prefereren welke waarde ook
voor type A waarschijnlijk is.Steeds bleef de duidelijk verhoogde virusopbrengst inde laboratoriumschaalcultures vergeleken met de kweek opgrote schaalopvallen.Voor hetwerken opgrote schaalis
nog verdere verbetering mogelijk en noodzakelijk. Hiertoe zal de productieapparatuur gecompleteerdworden metregelmogelijkheden,dieopkleineschaalreedsaanwezigzijn.
Van vaccins op basis van een emulsie van antigeen in een oliefase wordt aangenomen dat de
immuniteitsduur langer kan zijn dan die na enting met vaccins op aluminiumhydroxyde basis. Het
serologische verloop na primo-vaccinatie van een groep runderen met aluminiumhydroxyde vaccin
werd vergeleken met dat naeen olievaccin, dat ongeveer gelijk antigeengehalte had. Proefduur zes
maanden.Voor type A werd,tot drie maanden,geenvoordeel vanolievaccin waargenomen.Type O
toonde een snellere stijging na aluminiumhudroxyde. De titer na drie en zes maanden was met olie
hoger. Het proefvaccintype Cwasonvoldoende werkzaam.Voortoekomstige experimenten dientde
samenstellingaangepastteworden.
Vergelijkingvantwee vaccins met gelijke antigeen hoeveelheid per dosis,waarvanéénovereen kwam
12

met normaal vaccin en het tweede verkregen was door de hoeveelheid aluminiumhydroxyde te
halveren en saponine toe te voegen toonde gelijke werking aan. Op grond hiervan werd het in te
spuitenvolume vaccinvoorderundvee-entingverlaagdvantientot vijfml.
Een nadeel van de onschadelijkheidscontrole (het testen op afwezigheid van overlevend virus) is het
relatiefgeringevolume mond-enklauwzeervaccin,tenopzichte vaneenpartij,datonderzocht wordt.
Door Visser c.s.isde,inde Europese Farmacopeeopgenomen methode zogemodificeerd dat infeite
een groter monster per partij onderzocht kan worden. Thans wordt vastgesteld hoe deze werkwijze
gestandaardiseerd kanwordenomvoor routinegebruik verantwoord te zijn.
Alsgegevenvoor de certificering voor export werden deseravan 1050 herkauwers envarkens op de
afwezigheid van antilichamen ten opzichte van mond- en klauwzeervirus onderzocht. Vier runderen
werden afgekeurd, daar nog maternale antilichamen aanwezig waren. Ook werd bij een schaap een
titergevondendiehogerwasdandeindeeisenvanhetimporterende landaangegevengrens.

Moleculair biologischonderzoek vanMond-en Klauwzeervirus
Drs. S.J. Barteling,Drs.R. H.Meloenenmedewerkers.
1981
Er werd een begin gemaakt met de bereiding van monoclonale antistoffen. Een aantal (in de ELISA)
positieve clones werden geïsoleerd. Hiervan warener echter maareenpaar die (zwak) neutraliserend
waren.
Het onderzoek met trypsine resistent (TR) MKZ viruswerd afgerond.Het bleekdatde geconstateerde
verhoging van het isoëlectrisch punt van VP, werd veroorzaakt door een verhoging van de ladingvan
het C'terminale fragment van dit eiwit. Dit fragment bleek ook in het oorspronkelijke virus al sterk
positief geladen.Aantonen vandit fragment lukte uiteindelijk door eenkorte (non-endpoint) focusing
toe te passen. De hoge lading van dit fragment kon worden verklaard uit de middels de recombinant
DNA onderzoek verkregen nucleinezuursequenties endedaarvanafgeleide aminozuur volgorde. De
verhoogde ladingwordt inhetgevalvanTR-viruswaarschijnlijk veroorzaakt door eenpuntmutatie.
Aangezien inderadioimmunoassay (RIA) enplaque reductie test (PRT)seragericht tegenvirusprotein I
(VP,)slechtreagerenmetde„trypsineresistente" OTR,-variant maarwelgoedmet O virus,werdnagegaan in hoeverre dit verschil tussen beide stammen een mogelijke „Achilles hiel" van VP,-vaccins zou
kunnen zijn. Bovendien leek het interessant te bestuderen inhoeverre „VP,-protectie" vergelijkbaar is
met ,,140S-protectie". Zestien (tweemaal acht) varkens werden 3 x gevaccineerd met circa 100 \i g
VP,/dierindubbeleolie-emulsie engechaliengedmet resp.0,-BFSenOTR. Zestienanderevarkens werden 1 x gevaccineerd met eenbeschermende hoeveelheidantigeen 3Mg140S/dier.
Deresultatengevenaandat:
a) DegevondeninvitroverschillentussenOenOTRnietweerspiegeldwordendoor deprotectie.
b) Opgewichtsbasis lijkt VP,minderantigeenenminder immunogeendan140S.
In de neutralisatietest gevonden serumtiters, opgewekt door éénmalige 140S vaccinatie, lijken met
meer protectietecorresponderen dande MNT-titers,opgewekt door herhaalde VP,vaccinatie.
De resultaten geven een minder optimistisch beeld over de toepassingsmogelijkheden van VP, als
vaccin,dan deliteratuur suggereert Kleid etal. (1981); Bachrach etal. (in press). Deze auteurs hebben
echterwelmeteenandertype MKZ-virus gewerkt.
Zowel voor heteventueelkarakteriseren van(recombinant) VP,ineiwitmengsels alsvan monoclonale
antilichamenwerdgetrachteenradio-immuno-precipitatie (RlP)-test met MKZ-virus uittevoeren.
35
S gelabeld 140S werd hiertoe met NET/SDS buffer gedestrueerd, waarna normaal serum, anti140S,anti-VP, of anti-140S monoclonaal werden toegevoegd engeïncubeerd. Na toevoeging vande
anti-gammaglobulinenof aansepharose gekoppeld proteïne Awerd deradioactiviteit vandegevormde precipitaten gemeten. Ingeen vande gevallen werd meer dan 5%van de toegevoegde activiteiten
neergeslagen. Gezien deze teleurstellende resultaten werd de ook voor dit doel geschikte blotting
uitgetest. Op de geblotte eiwitten worden immunologische reacties uitgevoerd met verschillende
antilichaampreparaten.
Geoptimaliseerd bleek de gevoeligheid van de reactie te vergelijken met die van de ELISA. De
verkregen patronen met MKZ type O enseragericht tegen destructurele eiwitten vantype A, O enC
lekennietaftewijkenvandiewelke eerderwerdenverkregen meteenandere techniek.
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1982
Het in 1980 aangevangen samenwerkingsproject met T N O o m te onderzoeken of met gebruikmaking
van de recombinant D N A technologie M K Z vaccins kunnen w o r d e n bereid, maakte geen spectaculaire
vorderingen. Weliswaar w e r d e n een aantal problemen overwonnen, zoals het verkrijgen van copie
D N A van voldoende lengte, maar clones met D N A - f r a g m e n t e n w e l k e coderen v o o r VP, of onderdelen daarvan,werden d o o r de T N O - g r o e p eerst aanhet eind van het verslagjaar verkregen.
Het construeren van plasmides die het effectief tot expressie brengen van de gewenste eiwit
(fragmenten) is de volgende opgaaf. Eerst als dit goed isgelukt kan onze groep verder met het testen
vande producten.
In samenwerking met Dr. Geysen van de C o m m o n w e a l t h Serum Laboratories te Melbourne w e r d een
methode uitgewerkt, waarmee veel sneller dan tot nu toe mogelijk is,antigene determinanten geïdentificeerd kunnen w o r d e n . Dit idee berust op de systematische microsynthese van een groot aantal
verschillende oligo-peptides, die dan vervolgens op reactiviteit met tegen M K Z gerichte antisera
w o r d e n getest.
Hoewel vele technische problemen moesten w o r d e n overwonnen kon eind 1982w o r d e n aangetoond
dat het mogelijk was o m volgens dit principe kleine (immunologisch) actieve eiwitbrokstukjes van het
oppervlak van M K Z virus te imiteren en hun activiteit aan te tonen. Door toepassing van de o n t w i k kelde technologie zal het hele immunochemische onderzoek veel sneller en efficiënter kunnen w o r d e n
uitgevoerd.

V I R U S I N F E C T I E S Bij R U N D V E E .

Bovine Respiratory Syncytial (BRS) virusinfecties
Dr. A.P.K.M. I.vanNieuwstadt, Drs.J. M. A.Polen medewerkers.
Veldproef m e t Rispoval®-vaccin (Smith Kline-RIT)
In het stalseizoen 1980/1981 w e r d in samenwerking met Drs. J. Verhoeff van de Vakgroep Buitenpraktijk van de Faculteit der Diergeneeskunde van de RU Utrecht een veldproef met commercieel
verkrijgbaar vaccin tegen bovine respiratory syncytial virus (BRSV) infecties uitgevoerd bij de pinken
van 27 melkveebedrijven.
De vaccinatieproef w e r d dubbel blind uitgevoerd.
O p 17 bedrijven met gemiddeld 15 pinken w e r d een vergelijking gemaakt tussen negen gevaccineerde
koppels en acht controles die een placebo kregen. O p 10 bedrijven met gemiddeld 27 pinken w e r d
binnen de koppel een verdeling gemaakt, waarbij de helft van de dieren gevaccineerd w e r d en de
andere helft een placebo kreeg toegediend. Inde periode vaneind augustus t o t eind december werden
de bedrijven regelmatig bezocht en w e r d gelet op respiratoire verschijnselen. Als deze zich voordeden
w e r d e n intensieve klinische waarnemingen gedaan bij de individuele dieren en deze werden naéén en
drie dagen herhaald.
De ernst van de klinische verschijnselen bij luchtwegaandoeningen in deze koppels w e r d beoordeeld
met een quantitatief score-systeem voor aandoeningen van de diepere luchtwegen.
Voor een abdominaal type ademhaling w e r d één punt toegekend en v o o r afwijkende ademtonen bij
ausculteren w e r d e n extra punten toegekend: resp. één, twee en drie punten voor bronchovesiculair
ademen, bronchiaal ademen en knisperen.
Z o w e r d per dier een ziektescore vastgesteld en een gemiddelde ziektescore berekend van de koppel.
Totaal w e r d e n 318 pinken op de 27 bedrijven serologisch gevolgd. Hiertoe werden gemiddeld eens
per maand bloedmonsters genomen. Als zich respiratoire verschijnselen in de koppel voordeden w e r d
bovendien acuut en reconvalescent bloed van zieke dieren afgenomen. Alle sera w e r d e n in een
complementbindingstest onderzocht op antistoffen van BRS- en para-influenza type 3 (Pl 3 )-virus, een
aantal o o k met een neutralisatietest v o o r antistoffen tegen BRS-virus. De meeste dieren van alle
koppels hadden geen neutralizerende antistoffen in de bloedmonsters die bij de eerste vaccinatie in
augustus w e r d e n genomen: er was geen aanleiding te veronderstellen dat het BRS-virus toen al in een
van deze koppels had gecirculeerd.
Het vaccin w e r d tweemaal intramusculair toegediend met een tussenpauze van vier àvijf w e k e n en er
w e r d een z w a k k e serologische respons op de enting waargenomen, zowel in de virusneutralisatietest
als in de complementbindingstest. Een later optredende natuurlijke infectie met BRS-virus veroorzaakte bij de gevaccineerde dieren een boosterreactie.
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Bijhetserologischonderzoek vandeperiodiek afgenomen bloedmonsters werd bijdedierenvanslechts
twee vandenegenkoppelsdieinhungeheelgevaccineerdwerden eenbooster vandeantistoffen tegen
BRS-viruswaargenomen.Ditwijsteropdatindezekoppelsveldvirusheeftgecirculeerd.Indenegenkoppelswaarinalledierenwerdengevaccineerdlijkt significantmindervaakviruscirculatie optetredendanin
deachtniet-gevaccineerde koppelsende 10koppelswaarindehelft vandedierenwerdgevaccineerd:in
resp.zesennegenvandezekoppelswerdcirculatievanBRS-virusgevonden.CirculatievanPl3-viruswerd
aangetoondinallekoppels,behalveineenkoppelwaardehelftvandedierenwerdgevaccineerdenintwee
koppelswaar alledierenwerden gevaccineerd.
Intotaal zes van de 27 koppels zijn bij een of meer pinken aandoeningen van de diepere luchtwegen
opgetreden diegeassocieerd konden worden met BRS-virusinfecties. De BRS-virusinfecties verliepen
veel milder dan in 1979/80 toen in 15 koppels BRS-virusinfecties met veel hogere gemiddelde ziektescores werden waargenomen. De oorzaak van dit verschil isniet duidelijk. Ineen van de
negen koppels waarin alle dieren gevaccineerd werden en in vier vande acht controle-koppels, veroorzaakte de BRS-virusinfectie een luchtwegaandoening bij één of meer kalveren. Slechts in één van
de 10 koppels waar de helft van de dieren werd gevaccineerd was er een BRS-virusinfectie met
ernstige klinischeverschijnselen,zowel bijdegevaccineerde dierenalsbijdecontroles.
Een belangrijk effect van de enting blijkt het onderdrukken van virus-circulatie in volledig geënte
koppels te zijn. Het is niet zeker of in deze koppels misschien nog later viruscirculatie isopgetreden.
Door degeringe ernst vanderespiratoire symptomen waarmee de BRS-virusinfectiesgepaard gingen
isdeprotectie door devaccinatie moeilijk tebeoordelen.
Proefinfectiesmet BRS-virus
Infecties met BRS-virus kunnen bij de pinken soms ernstige ziekte veroorzaken. Karakteristieke
symptomen zijn: een verhoogde ademfrequentie, een abdominaal type ademhaling, koorts en afwijkende ademtonen bijauscultatie. Niet alledieren inde koppel vertonen duidelijk deze symptomen
endeinfectie kanook subklinischverlopen.Inhetverledenzijnwijer nietingeslaagdbij proefinfecties
met BRS-virus duidelijke symptomen op te wekken. Toch wijst het epidemiologisch onderzoek
telkensweerop eenbelangrijke rolvandezevirusinfectie bijluchtwegaandoeningen.
Erwerden opnieuw proefinfecties uitgevoerd bij acht SPFkalveren vanvijf tot acht weken. De dieren
werden vier dagen achtereen intratracheaal besmet met 1 0 M PFU van in celcultures gekweekt
BRS-virus. De proefomstandigheden werden gevarieerd, o.a. werd het effect van een verhoogde
luchtvochtigheid en van een behandeling met corticosteroïden uitgeprobeerd. Uiteindelijk is slechts
éénkalf ziek geworden endit dier werd onder normale proefomstandigheden besmet. Dit kalf hadde
derde en vierde dag na de besmetting koorts, het vertoonde een verhoogde ademfrequentie en had
eenabdominaal type ademhaling. Bij ausculteren werden afwijkende ademtonen gehoord. De vierde
dagwerd sectie verricht.
Alle proefkalveren vertoonden bijsectie meer uitgebreide laesiesinde longen danverwacht werd op
grond van de geringe symptomen. Atelectase en catarrhaal ontstoken longweefsel waren de meest
karakteristieke pathologische afwijkingen, die vooral in de kleine longkwabben werden gevonden.
Ook werden bijhistologischonderzoek syncytiagevondeninhetontstoken longweefsel.
Met behulp van immunofluorescentie werd virus-antigeen aangetoond inde epitheelcellen vanalveoli
enbronchioli.Ook kon BRS-virusgeïsoleerdworden uithetontstokenlongweefsel.
Bij kalveren waarop 10 of 14dagen nade infectie sectie werd verricht, werd de fluorescentie vooral
gevondeninceldebrisvaneenontstekingsexsudaat indebronchiolienalveoli.
Toch werd bij deze proefinfecties niet het ernstige ziektebeeld waargenomen dat de infectie soms in
het veld geeft of het sectiebeeld met longoedeem en emphyseem, dat volgens sommige auteurs zo
karakteristiek isvoor deinfectie.Mogelijk verliest hetvirusdoor passageincelcultureszijnvirulentie.
ErzijnindePathogenese vanBRS-virusinfecties nogveelonopgelostevragen.
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)
Dr.A.P.K.M.I. van Nieuwstadt, Drs.P.J. Straver en medewerkers.
De epidemiologie van IBR-virusinfecties werd onderzocht op 20 melkveebedrijven met eigen opfok
vanjongvee. Hetonderzoek werd uitgevoerd insamenwerking met Drs.J.Verhoeff vande Vakgroep
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Buitenpraktijk vande Fakultieit der Diergeneeskunde vande R.U. Utrecht. Drie opeenvolgende jaren
(1980-1982) stonden koeien en jongvee van deze bedrijven onder intensieve klinische controle en
werdendedierenperiodiek serologisch onderzocht.
Bij het eerste onderzoek werden op 19 bedrijven serologisch positieve dieren gevonden. Een groot
melkveebedrijf met 320 koeien was nog negatief. Het is van belang om te weten of en hoe IBRvirusinfecties zich op deze bedrijven in stand houden en onder welke omstandigheden het virus gaat
circuleren.Op deze melkveebedrijvenmet eenbetrekkelijk gesloten bedrijfsvoering eniederjaareen
aantal jonge kalveren die aan de populatie worden toegevoegd, zou jaarlijks circulatie van IBR-virus
kunnenoptreden waarbijhetjongveegeïnfecteerd wordt.
Eerder werd gevonden dat para-influenza type 3 (Pl3) en bovine respiratory syncytial (BRS)
virusinfecties op dit type bedrijven volgens een dergelijk epidemiologisch patroon verlopen. Het
IBR-virus zou ook minder besmettelijk kunnen zijn, zó dat de infectie pas bij intensief contact vande
dieren wordt overgedragen;bijvoorbeeld alsde dieren volwassen zijnenbij de oudere koeien op stal
komen. In dat geval kan de economische schade van de infectie groter zijn, omdat IBR-virusinfecties
abortusenverminderde melkgift kunnenveroorzaken.
Op de 20 melkveebedrijven werden vanongeveer eenvijfde vanalle dierenvandeverschillende leeftijdsgroepen bloedmonsters genomen in het voorjaar, voor de koeien de weide in gingen, telkens
zoveel mogelijk van dezelfde dieren en bovendien van een aantal pinken en soms ook van jonge
kalveren. Bovendien werden gedurende de stalperiode van 1979-80 en van 1980—'81 op respectievelijk 19en 11bedrijven vaneen aantal pinken maandelijks bloedmonsters genomen. Deze pinken
werdenook iederetwee weken klinischonderzocht oprespiratoire verschijnselen.
Op acht bedrijven zijn er in de drie jaren van het onderzoek geen nieuwe dieren serologisch positief
geworden. Het tijdstip waarop indeze koppels het laatst circulatie van IBR-viruswasopgetreden kon
bepaald worden uit de leeftijd vandeoudste nogserologisch negatieve koeien.Op éénbedrijf waren
zesjaar lang geen infecties met IBR-virus geweest en op resp.twee, één en vier bedrijven waren de
dieren vijf, vier en drie jaren niet meer aan infectie blootgesteld. Op elf bedrijven werd één of twee
keerviruscirculatie vastgesteldenopeenbedrijf werd infectie voor heteerstgeïntroduceerd tijdensde
periode van het onderzoek. Op deze bedrijven werd totaal 16keer viruscirculatie vastgesteld en drie
keerwerdenook klinische verschijnselen indevorm vanluchtwegaandoeningengezien.
Deklinische verschijnselen bleven beperkt tot hetjongvee enwarenover hetalgemeen milder dandie
waargenomen bij IBR-uitbraken uit het begin van de jaren zeventig. De ziekte werd toen met name
gesignaleerd op bedrijven waar het virus nieuw geïntroduceerd werd, en verliep vaak met typische
verschijnselenvanIBRbijdekoeien.
Opeengroot melkveebedrijf met 320koeienhebbeninhetvoorjaar van1982inanderhalve maandtijd
25 koeien verworpen. In vijf van de negen foeten die voor onderzoek werden ontvangen kon met
behulpvanimmunofluorescentie het IBR-virusantigeenworden aangetoond.Demeestekoeienenhet
jongveewarenserologischpositiefgeworden,terwijl alledieren bijhetonderzoek inhet voorafgaande
jaar nog negatief waren. De IBR-virusinfecties hebben op dit bedrijf geen duidelijke respiratoire
verschijnselen bijdekoeiengegevenenerisook geenduidelijke dalingvandemelkgift geweest.
Het epidemiologisch patroon van IBR-virusinfecties op melkveebedrijven verschilt duidelijk van dat
vande Pl3- en BRS-virusinfecties. Erisgeenjaarlijks terugkerende periode van IBR-viruscirculatie. De
dierenmakendeinfectievaakpasopoudere leeftijd door.
Op zeker tien bedrijven uit dit onderzoek isde kansgroot geweest datdrachtige vaarzen geïnfecteerd
zijnmet IBR-virus,tochisergeenverhoogd aantalabortusgevallen waargenomen.
Een diagnose abortus tengevolge van een IBR-virusinfectie, kan gemakkelijk gemist worden, omdat
abortus soms pas laat na de infectie optreedt en ook kan optreden na een subklinisch verlopen
IBR-virusinfectie. Door autolyse vandefoetus zalhet vaakook moeilijk zijndediagnose te bevestigen
door laboratoriumonderzoek.

Bovine Virus Diarrhoea ( B V D )
Drs. P.J. Straver, Drs.J. M. A. Polen medewerkers.

In samenwerking met Drs. D. C. H. Journée, dierenarts te Noordwolde, Dr. G. J. Binkhorst van de
Kliniek voor Inwendige Ziekten der Grote Huisdierenen Drs.W. Wouda vande Vakgroep Pathologie
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vande R.U. Utrecht, w e r d een onderzoek ingesteld naar o.m. de epidemiologie van BVD-virusinfecties
op een melkveebedrijf waar immuun-tolerante persisterende virusuitscheiders waren aangetoond. Dit
onderzoek w e r d gestart naar aanleiding van de geboorte van een achttal kalveren met nerveuze
stoornissen. De klinische diagnose „intra-uteriene BVD-virusinfectie" kon w o r d e n bevestigd d.m.v.
virusisolatie uit het precolostrale bloed van één nog aanwezig kalf en uit het bij de sectie verzamelde
materiaal vanvier afwijkende kalveren. Het merendeel van de kalveren was navijf dagen t o t een maand
in staat o m zelf overeind te k o m e n . Eén kalf stierf na 3 dagen, een ander na 5 w e k e n (bronchopneumonie) een derde w e r d na 17 dagen geëuthanaseerd. Een tweetal kalveren w e r d verkocht, een
stierkalf ging naar de kliniek voor Inwendige Ziekten te Utrecht en de twee overige dieren werden op
het bedrijf aangehouden. Na 8 tot 12 maanden waren alle eerder waargenomen symptomen verdwenen. De stier bleek infertiel te zijn. Bij de sectie van dit en de eerder geseceerde dieren w e r d geen
cerebellaire hypoplasie vastgesteld. De meest opmerkelijke microscopische bevindingen waren
demyelinisatie en de aanwezigheid van abnormale gliacellen in het CZS en bepaalde degeneratieve
verschijnselen in de testikels van de stier. Bij alle gedurende langere tijd aangehouden dieren kon
regelmatig BVD-virus uit de witte bloedcelfractie en/of uit neusswabs w o r d e n geisoleerd, terwijl er
geen specifieke antistofvorming plaatsvond. Eenzelfde onderzoekresultaat w e r d o o k behaald met een
rund dat een jaar tevoren op het bedrijf geboren was en toen dezelfde CZS-symptomen vertoonde.
Verder bleken bij het eerste bedrijfsonderzoek een drietal gezond ter wereld gekomen kalveren
eveneens virus-positief te zijn. Herhaald onderzoek leerde dat het o o k hier ging o m immuun-tolerante
virusuitscheiders. Bij een tweetal andere dieren w e r d een voorbijgaande viraemie gevonden; deze
dieren hadden of vormden k o r t erna antistoffen.
De vier op het bedrijf aanwezige jonge virusdragers werden normaal drachtig. O o k de tweede graviditeit van het oudste dier verliep normaal. De vijf nakomelingen bleken eveneens BVD-virusdragers te
zijn. Eén kalf vertoonde in ernstige mate nerveuze stoornissen. Van de vier overige klinisch normale
dieren w e r d één kalf op een leeftijd van t w e e maanden geëuthanaseerd wegens een ernstige necrotiserende enteritis. De resterende kalveren bleven gezond engroeiden normaal o p .
Eén van de twee dieren met een voorbijgaande viraemie was op dat moment vijf maanden drachtig.
Haar kalf vertoonde bij de geboorte in 1981 w e l nerveuze stoornissen, maar zowel het virologisch als
het serologisch onderzoek van het precolostrale bloed verliep negatief. De symptomen verdwenen in
de loop van een w e e k . Het kalf w e r d op een leeftijd van 15 dagen geseceerd. Het virologisch
onderzoek van het sectiemateriaal verliep eveneens negatief. Deze gegevens duiden er op dat wat
betreft de epizoötiologie van BVD-virusinfecties de vertikale transmissie wel eens een belangrijker rol
zou kunnen spelen dan t o t dusverre gedacht. Toch behoeft de aanwezigheid van BVD-virusdragers op
een bedrijf niet t o t klinische problemen te leiden: bij de overige kalveren kan de maternale immuniteit
in een actieve overgaan zonder dat de dieren ziekteverschijnselen vertonen. Gedurende de
observatieperiode w e r d bijvoorbeeld nooit klinische BVD waargenomen op het vervolgde bedrijf.
O o k op een tweetal andere meikveebedrijven, waar kalveren niet met CZS-symptomen waren
geboren, w e r d de aanwezigheid van de BVD-virusdragers vastgesteld. BVD bij de oudere dieren was
hier eveneens niet waargenomen.
O p een andere bedrijf, waar in de loop van de winter van 1982 alle pinken van een koppel van 10
stierven aan BVD, werden o o k dragers gevonden. Uit het op dit bedrijf ingestelde onderzoek w e r d
evenwel niet duidelijk of deze uitbraak iets te maken had m e t e e n intensief contact met de virusdragers
o f juist met het (gedeeltelijk) ontbreken daarvan.
Deze eerste gegevens zijn grotendeels v e r w e r k t ineen tweetal publicaties (zie elders in dit verslag).
Verder onderzoek t.a.v. de immunologie en epizoötiologie van BVD-virusinfecties, zal opheldering
moeten geven over een aantal vragen die deze nieuwe bevindingen o p r o e p e n .

Luchtweginfecties - a l g e m e e n
Dr. C.Terpstra, Dr. A.P.K. M. I.vanNieuwstadt, Drs. P.J. Straver en medewerkers.
Vaccinatieproeven
In het verslagjaar over 1979 w e r d bericht dat intramusculaire vaccinatie van mestkalveren tegen IBR,
BVD en Pl 3 direct na opstallen een nadelige invloed had op de score van respiratoire symptomen en
uitval in de koppel en dat vaccinatie 4 w e k e n na het opstallen geen duidelijke verschillen tussen
proefgroep en controles opleverde. Nadat zich echter in de niet gevaccineerde koppels van 1980 en
1981 w e d e r o m problemen hadden voorgedaan w e r d een proef genomen met een intranasale enting.
Omdat een hoog percentage van de kalveren geen maternale antilichamen tegen IBR-virus bezit en
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infecties met dit virus meestal in de eerste w e k e n optreden, w e r d e n de dieren zo spoedig mogelijk na
het opstallen geënt met een Ts mutant.
Na 4 w e k e n w e r d , eveneens intranasaal, een enting met trivalent vaccin tegen IBR, BVD en Pl 3
toegepast. Afgezien van het entschema waren proefopzet en uitvoering overeenkomstig voorgaande
experimenten. Uit het serologisch onderzoek (Tabel 1) blijkt dat het percentage kalveren met
antistoffen tegen IBR-, B V D - en Pl3 virus bij aanvang gelijk was verdeeld tussen proefgroep en
controles. Vier w e k e n na de IBR enting was het percentage IBR positieve kalveren gestegen t o t bijna
100 en gelijk gebleven in de controles. In dezelfde periode steeg in beide groepen het percentage BVD
positieve dieren, hetgeen erop wijst dat het virus circuleerde. De tweede enting gaf een goede
immuunrespons op de BVD component van het vaccin. Nadelige effecten als gevolg van de enting
w e r d e n niet waargenomen.
Tijdens de mestperiode hebben zich geen opvallende problemen voorgedaan. Inde 4w e k e n tussen de
entingen werden geen verschillen gezien tussen gevaccineerde en controle afdelingen. Inde 14 w e k e n
na de tweede enting w e r d in de geënte afdelingen ruim 30% minder hoesten gescoord dan in de
controles en werden 28% minder diergeneeskundige behandeligen tegen luchtwegaandoeningen
ingesteld.

Tabel 1. T i t e r v e r l o o p b i j m e s t k a l v e r e n na i n t r a n a s a l e e n t i n g t e g e n IBR o p 2 w e k e n e n t e g e n
IBR, B V D e n Pl 3 o p e e n l e e f t i j d v a n 6 w e k e n .

Leeftijd
(weken)
v

2 (prevaccinatie IBR)
6 (trivalente vaccinatie)
10

Percentage serologisch positieve kalveren
vaccingroep
controles
IBR
BVD
Pl 3
IBR
BVD
Pl 3

35
97
97

55
71
100

98
100
100

42
42
34

69
77
80

100
100
100

De uitval bedroeg 2.4% en was gelijk verdeeld over proefgroep en controles. Met behulp van
immunofluorescentie w e r d een infectie met BVD (4x) en BRS (3x) vastgesteld. De BVD gevallen
traden 6-17 w e k e n na het opstallen op en deden zich alle v o o r i n de geënte kalveren! Na correctie van
het aantal mestdagen, bleken de gevaccineerde dieren gemiddelde 15g/dag meer te zijn gegroeid dan
de controles, hetgeen voor de gehele mestperiode neerkomt op een verschil van 2.4 kg per kalf.
Waarschijnlijk is dit verschil reëel, doch helemaal zeker is dit niet omdat het gemiddelde opzetgewicht
per afdeling niet bekend was. De proef zal in dezelfde vorm w o r d e n herhaald.
De introductie in veterinair Nederland van een op celcultures ver doorgepasseerd IPV-virus als
panacee v o o r luchtweginfecties bij kalveren, was aanleiding o m een onderzoek in te stellen naar een
aantal eigenschappen van deze interferon-inducer.
Vier IBR-seronegatieve kalveren van zes maanden werden volgens gebruiksaanwijziging van de
fabrikant intranasaal besmet. Een controle-kalf van dezelfde leeftijd w e r d de volgende dag zodanig
tussen de anderen gezet dat geen direct contact mogelijk was. De uitscheiding van de interferoninducer bleek in vergelijking met IBR-virus over het algemeen gering te zijn en er werden geen
aanwijzingen verkregen voor spreiding van het virus naar de controle. Vier en acht w e k e n na het
toedienen van de inducer w e r d e n de kalveren gestresst met Cortison. Hierbij kon geen re-activering
van de inducer w o r d e n aangetoond.
Drie w e k e n na het begin van de proef waren alle kalveren nog serologisch negatief v o o r IBR, maar na
zes w e k e n vertoonde één dier een neutralisatietiter van 1 : 6. De mogelijkheid van seroconversie na
gebruik van de inducer kon ineen tweede proef w o r d e n bevestigd.
Toepassing van de interferon-inducer bleek geen invloed te hebben op de uitscheidingscurve van Pl 3
virus,alsde dieren hiermee nadrie of zes dagen werden besmet.
Serologisch onderzoek t e n behoeve vande e x p o r t van rundvee
Ten behoeve van de e x p o r t van rundvee naar diverse landen werden in 1981 11607 seraonderzocht op
antistoffen tegen IBR-virus. Hiervan bleken er 1088 (9.3%) positief te zijn inde neutralisatietest.
In 1982 werden voor hetzelfde doel 6612 sera onderzocht waarbij een vergelijkbaar percentage
positief bevonden w e r d . Tevens werden 642 seraonderzocht op antistoffen tegen BVD-virus.
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Diagnostisch onderzoek t.b.v. derden
In 1981 werden van diverse inzenders in totaal 743 sera,verdeeld over 89 inzendingen, ontvangen voor
onderzoek op antistoffen tegen IBR-virus.
Daarvan waren er 458 afkomstig van KI-verenigingen. V o o r onderzoek op antistoffen tegen BVD-virus
w e r d e n 757 sera ontvangen (68 zendingen). Een totaal van 894 sera w e r d ontvangen voor onderzoek
op BRS-virus antistoffen waarbij dan nogal eens tegelijk o o k onderzoek op antistoffen tegen Pl 3 -virus
gevraagd w e r d (700 x). Uiteraard w e r d het serologisch-diagnostische onderzoek met gepaarde sera
uitgevoerd.
Voor virologisch onderzoek w e r d e n 491 monsters ontvangen, verdeeld over 172 uitzendingen. Uit
ongeveer 8% van de monsters w e r d een virus g e k w e e k t . Daarnaast w e r d e n van 99 meest jonge runderen en van acht foeten weefsels onderzocht met behulp van de fluorëscentiediagnostiek. IBR, BRS en
BVD-virusinfecties w e r d e n respectievelijk één,elf en negen maal gediagnosticeerd. Tevens werden 13
neusuitstrijkjesm.b.v. IFTonderzocht op IBR,waarvan drie positief.
In 1982werden 535 sera (171 inzendingen) onderzocht op antistoffen tegen IBR-virus, waarvan er 306
afkomstig waren van KI-verenigingen. T.a.v. BVD-virus-antistoffen werden 1493 sera onderzocht,
t.a.v. BRS-virus 1228en t.a.v. Pl 3 virus 406.
V o o r virologisch onderzoek werden 172 inzendingen ontvangen, met een totaal van 650 monsters.
Daarvan waren er 31 (5%) positief (29 x IBR, 2 x Pl 3 ). Speciaal voor onderzoek op BVD-virus w e r d e n
164monsters ingezonden,waarvan er 36(22%) positief waren. Van 139 meest jonge runderen en van 4
foeten w e r d materiaal ontvangen voor fluorescentiediagnostiek. IBR w e r d 13 maal aangetoond waarvan 2maal ingeaborteerde vruchten. Pinkengriep en B V D werden respectievelijk 12en 9maal gediagnostiseerd.
Levering diagnostica enstandaardisatie diagnostiek
De moeilijkheden die zich in het begin van het jaar 1981 voordeden met de bereiding van IBR-glaasjes
v o o r d e Gezondheidsdiensten voor Dieren konden w o r d e n opgelost. U i t e e n vergelijkend onderzoek
bleek dat het zaaivirus minimaal 10 6 7 p f u / m l moet bevatten. Deze titer w o r d t bereikt als de op PK15
aangepaste IBR-virusstam eerst nog eenmaal op runderniercellen w o r d t gepasseerd. Het celgetal is
verhoogd tot 10.000 per cupje.
D o o r Gezondheidsdiensten en Faculteit w e r d e n in 1981 6640 IBR-glaasjes, 37 ampullen IBRconjugaat, 24 ampullen BRS-conjugaat en 26 ampullen BVD-conjugaat afgenomen. Medewerkers van
de Gezondheidsdiensten w e r d e n in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen in het beoordelen van
cryostaatcoupes en d o o r inzending van materiaal hun diagnoses te verifiëren.
Voor standaardisatie van de indirecte IFT bij de Gezondheidsdiensten werden 10 IBR referentiesera
gemaakt en d o o r de gebruikers op dezelfde partij druppelglaasjes getitreerd. De drie negatieve sera
w e r d e n d o o r alle laboratoria juist beoordeeld. De IBR-positieve sera w e r d e n verkregen d o o r een
serum met hoge titer te verdunnen met een negatief serum. De verdunningsstappen waren in het
algemeen vrij goed terug te vinden in de uitslagen van de verschillende laboratoria, hoewel de twee
zwakste sera een enkele maal w e r d e n gemist.
Aan de Gezondheidsdiensten e n d e Vakgroep Pathologie van de Faculteit w e r d e n tevens 12sets van 3
referentiecoupes aangeboden voor kleuring met IBR, BRS en BVD conjugaat. De coupes waren
afkomstig van praktijk materiaal. De laboratoria 4, 6 en 7 hebben elk één IBR diagnose gemist, de
laboratoria 1en 7misten twee van de drie BRSgevallen en de laboratoria 1en 2één en nummer 7 beide
BVD diagnoses (Tabel 2). De laboratoria 1, 3,5en 6 hebben één of meerdere monsters ten onrechte als
positief beoordeeld op één of soms meerdere virussen. Mede hierdoor laat het totaal resultaat (Tabel
2, onderste regel) voor de laboratoria 1, 3, 6 en 7 veel te wensen over. O m hierin verbetering te
brengen, is aan deze Gezondheidsdiensten gevraagd extra coupes van d o o r hen als positief beoordeelde materialen ter controle aan het C D I te zenden.
Ten behoeve van de fluorescentiedagnostiek van luchtweginfecties op sectiemateriaal w e r d een
monospecifiek hyperimmuunserum tegen Pl 3 virus bereid. Hiervan w e r d vervolgens een conjugaat
gemaakt, hetgeenthans beschikbaar isv o o r Gezondheidsdiensten.
Door de Gezondheidsdiensten en Faculteit werden in de eerste 10 maanden van 1982 4500 IBRglaasjes, 56 ampullen IBR-conjugaat en 24 ampullen BVD-conjugaat afgenomen. De productie van
deze artikelen w e r d per 1november 1982overgedragen aande O p e n Sectie vande A f d . Virologie.
Situatie nade reorganisatie
Na juni 1982 w e r d het virologisch onderzoek t.a.v. luchtweginfecties bij rundvee geleidelijk overgenomen d o o r de Open Sectie van de A f d . Virologie (Dr. P.W . de Leeuw, Drs. P.J. Straverc.s.).
In het najaar w e r d een nieuwe multi-disciplinaire onderzoekgroep g e f o r m e e r d , waarin o.m. vertegen19

w o o r d i g d de A f d . Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie, Bacteriologie en Virologie, teneinde het
probleem vande luchtweginfecties bijjonge kalveren (jonger dan 4à5maanden) te bestuderen.
De indruk bestaat dat het met name op de melkveebedrijven een in omvang en ernst toenemend
probleem betreft. Het onderzoek w e r d op kleine schaal begonnen op o.m. een regionaal o n d e r z o e k centrum in Z u i d - N e d e r l a n d en op een proefbedrijf nabij Lelystad. In dit kader past deels een reeds in
1982 onder leiding van Dr. C. Terpstra aangevangen onderzoek naar eventuele virale oorzaken van
luchtwegaandoeningen in de Centrale Stierenopfokstal te Oerle (N.-Brabant).
Ineerste instantie w e r d bij dieren van 6maanden nagegaan met welke virussen de kalveren in aanraking
waren geweest. Antistoffen werden aangetoond tegen BRS (12/12), Pl3 (12/12), bovine adeno 1
(12/12) en bovine adeno 4 (8/12), terwijl het onderzoek t.a.v. IBR en BVD negatief uitviel. Hiermee
w e r d een eerste aanwijzing verkregen dat bovine adenovirussen o o k in Nederland mogelijk een rol
spelen bij respiratoire problemen tijdens de o p f o k .
Vervolgens werden van 2-4 maanden oude kalveren met acute respiratoire problemen (koorts,
hoesten, verscherpt vesiculair ademen,anorexie) gepaarde serummonsters onderzocht.
Significante titerstijgingen tegen IBR-, BVD- en Pl 3 virus werden niet waargenomen. Het verdere
onderzoek onder meer naar BRS en bovine adeno-virus infecties zal d o o r de O p e n Sectie Virologie
w o r d e n uitgevoerd.
Tabel 2: V e r g e l i j k e n d o n d e r z o e k I F T voor IBR, BRS en B V D op k r y o s t a a t c o u p e s .
Coupenr.

Orgaan

IFT
CDI

4
5
16
26
28
30
36
37
39
40
48
49
90

long
long
tonsil
long
long
long
long
long
long
tonsil
long
tonsil
tonsil

Correcte
score
monsters

4/4*
IBR
RBS
3/3
BVD
2/2
negatief 5/5

1

2

Ui tslagenvanlaboratorium nr.
4
5
6

3

IBR

IBR

IBR

IBR

IBR

IBR

-

-

-

-

-

-

-

BRS
IBR

BVD
IBR+ RS
IBR

BVD.'
BRS
IBR

-

-

-

-

-

-

BRS
BRS

BRS
BRS

BVD
IBR+
IBR+
BRS
IBR+
IBR+

-

ntb

-

-

IBR+ BRS
IBR

BVD
IBR+BRS
IBR

IBR+BRS
IBR

RS
RS+BVD
BRS+BVD
BRS-t-BVD

-

BRS
IBR

BRS
BRS
BRS+ BVD BRS

IBR+ RS
BRS

IBR
IBR

-

-

-

-

IBR
BVD?

BVD

IBR+ RS?+BVD

IBR
IBR

-

-

-

BVD

BVD

BVD

-

IBR
BVD

IBR

-

-

-

BVD

BVD

BVD

IBR+ BVD
BVD
BVD

3/3
1/3
1/2
3/4

3/3
3/3
1/2
5/5

3/3
3/3
2/2
2/5

2/3
3/3
2/2
5/5

3/3
3/3
2/2
4/5

2/3
3/3
2/2
4/5

2/3
1/3
0/2
5/5

7/11

11/12

5/12

10/12

11/12

8/12

7/12

Monster/totaal

*
: Aantalcorrect gescoord/aantal aanwezig.
ntb : Niette beoordelen,niet meegeteld indescore.
!
: Dubieus,waarmogelijk hetvoordeel vandetwijfel gegevenindetotaalscore.

RUNDERLEUKOSE.
Prof.Dr. A.A. Ressangen medewerkers.
In verband met de aanstaande verhuizing in 1982 van het C D I naar Lelystad (en het niet verder bestaan
van de afdeling als autonome eenheid) w e r d e n bestaande projecten afgerond en w e r d de nadruk
gelegd op het lopende r o u t i n e w e r k . Het laatste,nog afte w e r k e n research-project ging over:
Studies over de Pathogenese van enzootische bovine leukose (EBL) bij experimenteel besmette
schapen.
In het jaarverslag 1980 w e r d dit project reeds beschreven. Het oudste afgemaakte schaap was 30
maanden o u d . Dit dier w e r d , evenals de andere experimenteel besmette schapen vlak na de geboorte
intraperitoneaal met virushoudend bloed besmet. In het algemeen kon bovine leukose virus (BLV)
alleen w o r d e n geïsoleerd uit de milt, de k o p , boeg-,mesenteriaal- en liesklieren.
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Met het voortschrijden van de infectietijd nam het aantal positieve lymfklieren af. Alleen de milt bleef in
het merendeel dergevallen positief.

Serologisch onderzoek op antilichamen tegen bovine leukose virus ( B L V )
Deze sera kunnen in de drie volgende categorieën w o r d e n onderverdeeld.
a. seravan tumorbedrijven
b. seravan observatiebedrijven of importdieren
c. Brucella serummonsters.
ad. a. Zes bedrijven met een totaal aantal van 441 serummonsters werden onderzocht met negatief
resultaat.
ad. b. Een totaal van 1433 serummonsters van i m p o r t - en observatiebedrijven werden Y°or onderzoek ontvangen. Dit geringe aantal was het gevolg van het feit dat de Gezondheidsdiensten voor
Dieren zelf het EBL-onderzoek ter hand hebben genomen. Z o nu en dan ontvangt het C D I nog
serummonsters voor verificatie van de uitslagen. Van bovengenoemde monsters werden acht
positief bevonden. Deze waren afkomstig uit de provincie Groningen (1x), Overijssel (2x),
Zuid-Holland (3x) en Limburg (2x).
ad. c. Tabel I geeft het aantal Brucellamonsters w e e r dat getest w e r d op antilichamen tegen BLV.
In 1981 werden bij deze screeningzes autochtone zwart-bonte runderen positief bevonden. Ze
waren afkomstig van zes bedrijven. Naar aanleiding van deze zes positieve monsters w e r d een
bedrijfsonderzoek ingesteld waardoor nog vijf positieve dieren werden opgespoord.

Tabel 1. Onderzoek Brucella serummonster op antilichamen tegen bovine leukose virus.
Provincie
Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Totaal

Aantal serummonsters

Aantal pos. sera

3427
574
306
10670
47166
—
2389
5132
7869
17260
16160

-

2
2

110953

6

2

Het onderzoek van tumoren w e r d dit jaar voortgezet. In totaal w e r d e n 69 tumoren ontvangen. Hiervan bleken 41 histologisch te passen in het beeld van maligne lymphomen (leukose). Ze w e r d e n naar
het type alsvolgt onderverdeeld:
Maligne lymphomen van het blasten-type (31x); van het lymphocytaire type (2x); thymus-sarcoom
(5x); cutané vorm (1x); reticulo-histiocytoom (1x) en reticulo-sarcoom (1x). Van de donordieren
waren 18onder de twee jaar, 18boven de twee jaar en van 5w e r d geen leeftijd opgegeven.
Het histologisch beeld van de overige 28tumoren was als volgt:
Adeno-carcinoom (9x), ontstekingsgranuloom (4x), n e u r o f i b r o o m (4x), spoelcellig sarcoom (1x),
tuberculose (2x), mesothelioom (3x), nephroblastoom (1x), plasmacytoom (2x) en melanosarcoom

dx).
Na de verhuizing en reorganisatie werden de materialen en technieken ten behoeve van de EBLdiagnostiek overgedragen aan de Sectie A V T V van de A f d . Virologie onder leiding van Dr. G. F. de
Boer. De ELISA w e r d w e e r operationeel gemaakt. Een beperkt aantal proefdieren verhuisde naar
Lelystad, de overige dieren werden geseceerd.
In de periode juli-december 1982 w e r d e n in totaal 276 serummonsters (42 inzendingen) aangeboden
en onderzocht met behulp van de AGPT.
O p het 5de EBL-symposium te Tübingen w e r d gerapporteerd over de localisatie van de BLV vermeerdering inlymfoïde weefsels van experimenteel geïnfecteerde schapen.
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V I R U S I N F E C T I E S BIJ P A A R D E N .
Dr.J. Th. vanOirschot en medewerkers.
Infectieuze anaemie.
In deze verslagperiode zijn met een immunodiffusietest (Coggins test) 6878 sera onderzocht van
paarden die bestemd waren voor e x p o r t . Ze waren alle negatief. De d o o r de National Veterinary
Service Laboratories te Arnes, Iowa in o m l o o p gebrachte 30 check-test sera leverden ons in beide
jaren een 100% score o p .
Rhinopneumonie.
O p een manege waar bij een aantal paarden ernstige verlammingsverschijnselen v o o r k w a m e n en waar
8 paarden moesten w o r d e n geëuthanaseerd isbij één dier uit het ruggemerg equine herpes virus type 1
(EHV 1) geïsoleerd. Bij 14 van de 25 onderzochte paarden van dat bedrijf traden significante
antilichaam-titerstijgingen op ten opzichte van EHV 1.O m te trachten dit ziektebeeld te reproduceren
zijn met dit „ruggemergvirus" drie drachtige Shetland pony's elk tweemaal besmet met één maand
tussentijd. De dieren o n t w i k k e l d e n geen verlammingsverschijnselen. Twee dagen na de infectie
w e r d e n de pony's wat sloom, hadden een geringe neusuitvloeiing en een verhoogde lichaamstemperatuur.
Dit milde ziektebeeld was naongeveer 7dagen verdwenen.
Eén pony verwierp het veulen 12 dagen, een andere 21 dagen na besmetting. Uit het eerste veulen
hebben w e geen EHV 1 virus geïsoleerd, w e l uit het t w e e d e . De paarden scheidden t o t vijf dagen na
besmetting virus uit, en o n t w i k k e l d e n hoge neutraliserende antilichaamtiters. De herinfectie had geen
secundaire immunologische response t o t gevolg.
Er w e r d bij vijf jaarlingen van één bedrijf, die ernstige respiratoire verschijnselen vertoonden, EHV 1
geïsoleerd. Er trad geen abortus op bij de drachtige merries die voortdurend in nauw contact stonden
met deze veulens. Mogelijk behoort het geïsoleerde virus t o t het respiratoire subtype van EHV 1.
Met de IFT w e r d e n organen van 86 veulens onderzocht op EHV 1 antigeen. De organen van slechts 9
dieren bleken positief.
Er zijn 129 gepaarde sera onderzocht op EHV 1 antilichamen, in 25 gevallen k o n een significante
titerstijging w o r d e n aangetoond.
In 2van 27 gepaarde sera w e r d een significante antilichaamtiterstijging ten opzichte van H 3 N 8 (A-equi
2) influenzavirus aangetoond.

V I R U S I N F E C T I E S BIJ S C H A P E N .
Zwoegerziekte.
Drs. D.J. Houwers en medewerkers.
Blottingtechniek.
In het kader van de vergelijking van zwoegerziektevirus en Australisch geite-retrovirus w e r d verder
aan deze techniek g e w e r k t . De virale eiwitten w o r d e n met behulp van SDS-PAGE gescheiden op
molecuulgewicht. Vervolgens w o r d e n de eiwitten uit de gel in nitrocellulose filterpapier geëlectroforeerd. Nitrocellulose fixeert de eiwitten en het geheel kan dan als „ p r o b e " gebruikt w o r d e n en met
anti-serum w o r d e n geïncubeerd. De gebonden antilichamen w e r d e n in eerste instantie gedetecteerd
met isotoopgelabeled proteïne A. Al vrij snel w e r d echter overgestapt op een Horseradish p e r o x y dase-rabbit anti sheep (HRPO-rash) conjugaat daarbij gebruik makend van een lokaal reagerend
substraat (diaminobenzidine tetrahydrochloride). D o o r een „ s l o t " over de gehele breedte van de gel
te gebruiken kunnen inéén keer 30 à40 identieke probes (stripjes) w o r d e n gemaakt.
De blotting-strip techniek is nu zover uitgewerkt dat uitvoering en interpretatie relatief eenvoudig zijn
en het resultaat, naar het lijkt, herhaalbaar is.
Bovendien blijkt deze techniek uitermate waardevol te zijn bij het screnen van het grote aantal geslaagde fusies van de tweede poging tot productie van monoclonale antistoffen.
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Geite-retrovirus.
Inmiddels is het C D I in het bezit van 3geite-retrovirus isolaten van verschillende continenten, namelijk
Australië, N o o r d - A m e r i k a e n Europa (Zwitserland).
Deze isolaten en zwoegerziektevirus zullen met behulp van de blotting-strip techniek onderling
serologisch en biochemisch vergeleken w o r d e n .
Een pilot-experiment met Australisch geite-retrovirus en zwoegerziektevirus heeft allaten zien dat de
„ m a j o r coreproteins" een ongeveer gelijk M W hebben en een sterke kruisreactie vertonen. In het p15
gebied bestaan echter kleine serologische en biochemische verschillen. Z o kan nu aan de hand van een
serum van een besmet dier (geit of schaap) w o r d e n vastgesteld waarmee het betreffende virus het
meest verwant is. Het virus kan op zijn beurt weer m.b.v.verschillende seraw o r d e n gekarakteriseerd.
Momenteel w o r d e n voorbereidingen getroffen voor grotere aankweek vangenoemde isolaten.
Monoclonale antistoffen.
Aan het begin van dit verslagjaar w e r d een nieuwe (tweede) poging gedaan monoclonale antistoffen te
produceren. Van Zaane c.s. maakten gebruik van een ander immunisatieschema met duidelijk gevolg:
± 200 „groeiende cupjes" die praktisch allemaal een reactie gaven in de ELISA (ongekarakteriseérd
antigeen).
De media van de 200 positieve „ c l o o n s " w e r d e n in 5 groepen gepooled en middels de blotting-strip
techniek gescreened op aktiviteit tegen de belangrijkste virale eiwitten: gp,p 2 4 e n p15. De pool van 40
cupjes waar alle gewenste aktiviteit in aanwezig was w e r d aangehouden, de resterende 160 w e r d e n
ingevroren. Vervolgens werden de overgebleven 40 opnieuw in 5groepen gepooled en getest. Daarna
bleef een groep van 8 „ c l o o n s " over waarin de gewenste aktiviteit aanwezig was. Deze w e r d e n individueel getest en er bleken 2 anti-gp, 2 anti-p24 en 1 anti-p15 te zijn. Deze werden 3 maal gesubcloneerd, opnieuw getest en in muizen ingespoten o m ascitesvloeistof te verkrijgen. De IgG-fracties
werden vervolgens uit de ascites gewonnen d.m.v. N H 4 S 0 4 - p r e c i p i t a t i e en een deel w e r d gekoppeld
aan H R P O .

Toepassing in ELISA.
In eerste instantie werden zeer onverwachte resultaten gezien. Het w e r d duidelijk dat de clonen niet
zoals eerst gedacht een antigeencomplex binden, maar slechts een „ s c h o o n " molecuul. Vervolgens
bleek dat, met betrekking t o t anti-p24, het antigeenmolecuul slechts één epitoop v o o r de cloon bezat
en dat beide anti-p24 cloons niet tegen dezelfde epitoop gericht waren.
Omdat deze epitopen slechts éénmaal op het p24 molecuul v o o r k o m e n , moesten beide clonen dus
gebruikt w o r d e n ineen Double Antibody Sandwich (DAS)-blockingopstelling.
Vervolgens w e r d duidelijk dat de epitoop van één van beide anti-p24 clonen slechts sporadisch d o o r
schapen w o r d t „ g e z i e n " en de andere vrijwel altijd. Hieruit volgt dat eerst genoemde als trapping
antibody gebruikt kan w o r d e n en de andere als direct conjugaat. Deze DAS-blockingopstelling w o r d t
momenteel op z'n practische waarde b e p r o e f d .
Een andere mogelijke opstelling is de Indirect Double Antibody Sandwich (IDAS); trapping antibody
(cloon)-antigeen - serum - rash-HRPO. Een voordeel van deze opstelling zou kunnen zijn dat het
antigeen niet meer gezuiverd hoeft te w o r d e n (geldt o o k voor DAS) en juist die antigeenbereiding is
v o o r een bruikbare indirecte ELISA van cruciaal belang. De testen met deze opstelling gaven in eerste
instantie moeilijk te interpreteren resultaten. O p negatieve bedrijven werden toch duidelijke reacties
gezien. Met name één van beide anti-p24 cloons bleek a-specifieke reacties te geven. De indruk
bestaat dat de cloon de sterische configuratie van het antigeen zodanig verandert dat een nieuwe
e p i t o o p ontstaat, die niet specifiek is v o o r het antigeen. Bij gebruik van de andere cloon doet zich dit
probleem nauwelijks voor. O o k deze opstelling w o r d t verder uitgetest.
DAS en IDAS lijken dus haalbaar m.b.v. de monoclonale antistoffen. Een zeer aanzienlijk voordeel is
het feit dat het antigeen niet meer gezuiverd hoeft te w o r d e n en bovendien is de gebruiksefficiëntie ±
16 maal hoger: van 2 x geconcentreerd medium naar medium 1 op 8 à 16. Toepassing van de clonen
maakt de antigeenbereiding veel eenvoudiger en vermoedelijk betrouwbaarder (en dus g o e d k o p e r ) .
Andere mogelijke toepassingen bijv. antigeen detectie in orgaan coupes en in medium moeten nog
w o r d e n onderzocht.
Praktijkproeven i.v.m.zwoegerziektebestrijding.
Sanering.
In dit verslagjaar w e r d e n de 8e en 9e testronde uitgevoerd. O p bedrijf D. werden na vijf achtereen23

volgende negatieve koppeltesten w e e r 3 seropositieve dieren gevonden met resp. leeftijden van 4V2,
3V2en 2V2jaar. Het eerste en het laatste dier hebben mogelijk dezelfde moeder die zelf nog aanwezig
en negatiefis.
De eerste koppeltest van dit bedrijf was geheel negatief en bij de tweede test bleek het aangekochte
rammetje ( l ' A j a a r ) positief (bij de eerste test nog n e g a t i e f - 1 jr. oud). Deze ram isverwijderd en daarnazijn geen seropositieve dieren meer gevonden. Dit bedrijf ligt geïsoleerd - geen buren met schapen.
Voorts zijn er geen dieren van het bedrijf af geweest en zijn de beide vervolgens gebruikte rammen uit
betrouwbare negatieve b r o n . De bedrijfsvoering en dieradministratie zijn consciëntieus. Ingevolge een
en ander k o n contactinfectie (insleep) met een zekere waarschijnlijkheid w o r d e n uitgesloten. Dit leidt
dan t o t de aanname dat de infectie gedurende Vh jaar inapparent aanwezig isgeweest in de koppel (of
in deze individuele dieren). Dit fenomeen heeft zich t o t nu toe in 1van de 15proefkoppels voorgedaan.
O o k in de „ p r a k t i j k " hebben zich soortgelijke gevallen voorgedaan. In deze gevallen kunnen contactinfecties niet of niet met zekerheid w o r d e n uitgesloten.
Kunstmatige opfok.
O p een leeftijd van 36 maanden werden de lammeren, die in 1979 op 11 bedrijven kunstmatig werden
o p g e f o k t voor de laatste maal getest. Het serologisch onderzoek verliep in alle gevallen negatief.
Bij eerste testen w e r d e n op t w e e bedrijven elk 2 positieven gevonden. De eindconclusie van deze
veldproef kan zijn, dat kunstmatige o p f o k haalbaar isonder praktijkomstandigheden, duur is,maar wel
snel resultaat geeft.
O p één van beide bedrijven, waar eerder positieven waren gevonden bleek op 42 maanden overigens
w e e r een dier positief.
Een abnormaal verloop van kunstmatige o p f o k deed zich voor in Zeeland. O p een bedrijf werden in
1980 voor het eerst ± 50 lammeren opgefokt. O p een leeftijd van ± 12 maanden bleken een paar
positief, maar op 18 maanden bleek plotseling meer dan de helft positief. Een dergelijk slecht resultaat
was nog niet v o o r g e k o m e n . Volgens de begeleidende dierenarts van de gezondheidsdienst was alles
volgens „ h e t b o e k j e " uitgevoerd. Een bezoek aan het bedrijf en een gesprek met de betreffende
schapenhouder konden o o k geen bijzonderheden aan het licht brengen. N o g meer bevreemdend is
echter dat de k.o. lammeren van het jaar daarop op 18 maanden leeftijd slechts 1van de 31positief was,
terwijl volgens de schapenhouder omstandigheden en procedure praktisch gelijk waren geweest aan
die van het voorafgaande jaar. Hieruit moge blijken dat kennelijk o o k niet direct zichtbare factoren
meespelen.
Het hier beschreven „ g e v a l " staat voor zover onze informatie strekt op zichzelf.

Natuurlijke transmissie.
O p het bedrijfteZ w a r t e b r o e k werden indeloopvanditjaar8dierenpositief bevonden(waarvan 3 oudere
dieren, dus zeker horizontaal besmet, 4 geboren in 1980 uit 3 moeders die in 1981 als negatief zijn afgevoerd en tenslotte 1geboren in 1981 uit een positieve moeder).
Er heeft waarschijnlijk vrij sterke horizontale transmissie plaatsgehad. Het blijft voorlopig nog de vraag
in hoeverre een tijdelijke slechte voedingstoestand en de sterke besmetting met Melophagus ovinusvan
v ó ó r het lammerseizoen hiertoe bijgedragen hebben. De slechte voedingstoestand zou een mate van
stress t o t gevolg gehad kunnen hebben. De bloedzuigende Melophagus ovinus brengt z'n hele leven
meestal op één gastheer d o o r en zal daardoor waarschijnlijk geen belangrijke bijdrage leveren aan de
verspreiding, hoewel een incidentele bijdrage natuurlijk niet kan w o r d e n uitgesloten.
Zwoegerziekte-induratieve mastitis - Achterveld.
Van der Molen (ABP) onderzoekt de mogelijke relatie tussen de infectie met zwoegerziekte en een
induratieve mastitis. Een kleinschalige infectieproef had de reeds bestaande aanwijzingen verder
ondersteund en derhalve w e r d besloten t o t een nieuwe infectieproef, waarbij een aantal zwoegervrije
dieren zou worden besmet o m vervolgens met inlengte verschillende tussenpozen te worden vergeleken
met controle-dieren op hetzelfde bedrijf onder dezelfde omstandigheden. Hiertoe waren uit de koppel
„ V r e e l a n d " 20 uniforme primipare dieren van dezelfde ram beschikbaar.
Deze dieren zijn ondergebracht op een bedrijf te Achterveld. 12 dieren werden begin maart v o o r het
aflammeren besmet ± 1x 10 6 T C I D d.m.v. i.v.-injectie en daarna gescheiden gehouden. De andere 8
kregen 1ml.onbesmet medium.
Eind november werden 3 besmette en 2 controles geseceerd.
Eind december kwamen 6 van de overgebleven 15 dieren d o o r toedoen van honden direct of indirect
o m het leven. Er resteren nu nog 5besmette en 4 controles.
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Probleembedrijfv. D.
O p dit bedrijf geeft de sanering geen goede resultaten. Leek bij de testronde van mei het einde van de
problemen in zicht (op 46 dieren slechts 3 positief), in november bleken van de 77 dieren er weer 10
positief en 9 verdacht te zijn. W e d e r o m was er geen duidelijke familierelatie tussen de nieuwe positieve dieren:de oorzaak kan gezocht w o r d e n in horizontale transmissie.
Koppel,, Vreeland".
Deze gesaneerde koppel bleef v o o r het zevende achtereenvolgende jaar serologisch negatief: inapparente aanwezigheid van zwoegerziektevirus w o r d t steeds minder waarschijnlijk.
S t a r t landelijke zwoegerziektebestrijding.
O p 1januari 1982 startte de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren een landelijk zwoegerziektebestrijdingsprogramma gebaseerd op onze nog niet afgeronde praktijkexperimenten.
Het programma is gebaseerd op een certificaat dat w o r d t verleend aan schapen welke w o r d e n
verkocht d o o r bedrijven die aan bepaalde voorwaarden hebben voldaan. Deze voorwaarden vallen in
twee onderdelen uiteen,te w e t e n :
a. De gehele koppel ist w e e opeenvolgende keren met negatief resultaat onderzocht met een minimale
tussentijd van6 maanden,waarbij deeerste test niet eerder dan6 maanden nahet verwijderen van het
laatste positieve dier mag plaatsvinden (alle dieren ^ 6 maanden leeftijd). De koppel isnu certificaatwaardiggedurende 12maandenenmoet danweer eenkoppeltest ondergaanmet negatief resultaat(alle dieren ^ 1 2 maanden leeftijd) v o o r de volgende termijn van 12 maanden.
b. De schapenhouder ondertekent een verklaring waardoor hij/zij gehouden is aan bepaalde reglementen aangaande o.a. aankoop van dieren (certificaat) in- en uitscharen, contacten met niet-certificaatwaardige dieren etc.
De landelijke bestrijding slaat zodanig aan bij de schapenhouders dat nu begin 1983 ± 1.000 koppels in
administratie zijn waarvan reeds ± 250 certificaatwaardig. De kosten voor de schapenhouders bedragenƒ 1 0 , - p e r d i e r „getapt en getest".
Voorts moge het feit dat het afgelopen jaar beide landelijke stamboeken een grote „ z w o e g e r v r i j e "
keuring hielden,bewijs zijn van de opmars van de zwoegerziektebestrijding.

V I R U S I N F E C T I E S Bij V A R K E N S .
VARKENSPEST.
Dr. C.Terpstra en medewerkers.
1981
Nadat gedurende Tli jaar in Nederland geen varkenspest was gediagnosticeerd, deed zich op
14 januari 1981 een uitbraak v o o r op een swillbedrijf in Leidschendam. Het bedrijf moest medio mei
opnieuw wegens varkenspest w o r d e n geruimd. Daarnaast w e r d varkenspest gediagnosticeerd op
bedrijven met een dergelijke bedrijfsvoering te Bergschenhoek, Middelburg en Heemskerk.
Het aantal besmette swillbedrijven was daarmee even hoog als tijdens de varkenspest-epizootie van
1977. Aangenomen kan w o r d e n dat de uitbraken slechts het topje van de ijsberg vormden en dat in
deze periode vrij veel virus in de voedselketen aanwezig is geweest. O o k uit de gegevens van 1977
k o m t het verhoogde risico vanvarkenspest op swillbedrijven overduidelijk naar voren.
Vijf van de 112 gevallen waren toen gekoppeld aan het vervoederen van swill d.w.z. één uitbraak per
70 vergunningshouders. Van de overige varkensbedrijven w e r d één per 480 wegens varkenspest
geruimd. Het verschil isstatistisch hoog significant (P < 0.01), volgens de Fischertoets op 2x 2tabel.
Mede d o o r het vrije handelsverkeer in vers vlees tussen (besmette) EG-lidstaten zal op ieder moment
varkenspest opnieuw kunnen uitbreken, zolang het voeren van spoeling niet w o r d t gesaneerd o f
geheel w o r d t verboden.
Naast de genoemde gevallen op swillbedrijven k w a m in maart en april een buurtinfectie v o o r te Eede
(Zeeland) en omstreken. D o o r intensieve tracering en het onderzoek van alle gestorven varkens uit
West Zeeuws-Vlaanderen w e r d e n zes besmette bedrijven opgespoord.
Een bijzonder geval deed zich voor op een fokmestbedrijf in Limburg. Van dit bedrijf w e r d e n t w e e
biggen van vier w e k e n ontvangen met een voor varkenspest typisch sectiebeeld. Met de IFT w e r d in
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tonsillen, milt, nieren en ileum uitgebreide fluorescentie aangetroffen, terwijl eveneens door middel
vanfluorescentie deisolatie vanhetvirusin PK15cellenkonwordenaangetoond.
Omdat de zeugen van het toeleveringsbedrijf tegen varkenspest werden gevaccineerd werd een
konijneproef ingezet. Hiermee werden geen aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van
C-virus.
Biggen die met IFT-positief materiaal van dit bedrijf werden ingespoten, vertoonden geen klinische
verschijnselen,terwijl serologischalleeneenresponstegen BVD-virus werd aangetoond. Desérologie
van de proefvarkens wijst in de richting vaneen infectie met BVD-virus, hetgeen gezien de anamnese
ende isolatie van het virus in PK15cellen opmerkelijk is,temeer omdat nochop het bedrijf zelf, noch
ophettoeleveringsbedrijf vanfokmateriaal runderenwerden gehouden.
Inde verslagperiode werd van400 varkens afkomstig van 235 bedrijven volledig materiaal ontvangen
en van 123 dieren afkomstig van 79 bedrijven alleen tonsillen voor screening. Tevens werden om
redenen van contact, aankoop, import of export 214sera onderzocht met de plaquereductietest. In
totaal werden 13 bedrijven geruimd wegens varkenspest, waarvan één (in Zeeuws-Vlaanderen) op
grondvanhetserologisch onderzoek.
In het kader van de harmonisatie van de varkenspestbestrijding in EG-verband werden door het
referentielaboratorium te Hannover 100 gecodeerde sera verzonden aan de instituten te Alfort,
Thiverval-Grignon, Lindholmen Lelystad.
Vijftig sera bleken afkomstig van vijf varkens, welke oraal waren besmet met de zwak virulente
virusstam 331;deoverigeserawarenafkomstig uitde praktijk.
De uitkomsten van Hannover stemden voor 62-76% (Lelystad 67%) overeen met de andere
laboratoria. Daarentegen kwamen de uitslagen van Lelystad, Lindholm en Alfort voor 88-93% met
elkaarovereen.
Voor wat betreft devervolgserawerdeengrote matevanovereenstemminggevondentussendeplaquereductietest(PRT)endeinDuitslandtoegepasteneutralisatieimmunofluorescentie(NIF)-test,hetgeener
opwijst datdeempirischgekozengrenswaardevan 1: 50voor negatief/positief juistis.
Bij de sera afkomstig van bedrijven met een onbekende varkenspeststatus was de overeenstemming
met de NIFaanzienlijk minder. Vandezeserawerden 25door de NIF(zwak) positiefgescoord,welke
door onsen de andere laboratoria als negatief werden beoordeeld. Bij zwak-positieve serazullen de
variaties tussen testen in belangrijke mate bepalend zijn of een serum positief of negatief wordt
gescoord. Het al of niet afslachten van een bedrijf mag hiervan niet afhankelijk worden gemaakt.
Bovendien isgebleken dat reeds 2-5 weken naeen orale of intranasale besmetting met verschillende
zwak virulente stammen (Henken,vanZoelen,vande Bergenen 331)zonder uitzondering PRT-titers
van100tot 1000worden bereikt.
Aangezien zowel de indirecte Elisa als ook de blocking Elisa voor varkenspest met de beschikbare
conjugaten,substratenenhyperimmuunseraniettot eenbevredigend resultaat heeft geleid,werd dein
Lindholm uitgewerkte „neutralisation peroxidase linked assay" (NPLA) beproefd. In deze test voor
niet cytopathogene virussen wordt het niet geneutraliseerde virus navermeerdering in een daarvoor
gevoelig celsysteem (PK15 voor varkenspestvirus) aangetoond met behulp van een indirecte
peroxidasetest. De test wordt uitgevoerd in het microtitersysteem en kan met het blote oog worden
afgelezen. De reproduceerbaarheid vandit systeem gafvoor virustitraties eenstandaarddeviatie lO10-3
envoor serumtitraties van 10*°2. Het verband tussen virusdosis en serumtiter werd bepaald voor drie
varkenspestpositieve sera, waaronder een hyperimmuunserum. De gevonden neutralisatielijnen
bleken nagenoeg parallel te lopen. Eentien-voudig verschil in virusdosis resulteert in een 3.8-voudig
verschilinserumtiter.
Het verband tussen PRT (Y) en NPLA titers (X) werd bepaald op 83 sera van varkens, besmet met
zwak virulente varkenspeststammen en kan worden weergegeven door de vergelijking Y= 0.96 X 5.34.
Uit de hellingvanderegressielijn kanworden geconcludeerd dat beide testen nagenoegevengevoelig
zijn. Naonderzoek vanruim400bekend negatieve zeugesera,vanvervolgseries afkomstigvanvarkens
besmet met zwakvirulente stammen en van de eerder genoemde rondzendsera, werd de conclusie
bereikt dat NPLA-titers < 25alsnegatief kunnenworden beoordeeld entiters van30± 5alsdubieus.
Bevestigingvande NPLA-uitkomstdoor de PRTlijkt vooralsnog gewenst.
In het kader van het vijfjarenplan tot uitroeiing van varkenspest binnen het grondgebied van de EG
werd door Nederland een plan ingediend voor versnelde uitroeiing van de ziekte. Voor het
laboratorium houdt het plan in dat 10%van het bij gezondheidsdiensten aangeboden sectiemateriaal
met de IFT wordt gescreend en dat per jaar 20.000 sera van slachtvarkens worden onderzocht op
antilichamen tegen varkenspestvirus. Als oriëntatie op hetgeen bij een serologisch massa-onderzoek
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mogelijk zal worden gevonden, werden 1890 sera van slachtzeugen verzameld op vijf abattoirs,
gelegeninverschillende delenvanhetland.Deserawerden onderzocht metde PRTenNPLA enalleen
positief gerekend alsde twee testen elkaar bevestigden. Het percentage positieve seravarieerde per
abattoirvan1,8tot 8,5meteengemiddelde van4,2(80/1890).
Van 77positieve sera werd het bedrijf vanherkomst opgespoord. In68gevallen kon vaccinatie alsde
(vermoedelijke) oorzaak van de titer worden aangewezen, hetzij omdat het bedrijf van herkomst in
een voormalig entgebied lag of omdat de eigenaar zijn fokmateriaal betrok van een fokker met
entvergunning.Op deoverige negenbedrijvenzaleennaderonderzoek wordeningesteld.

Van Deense zijde zijn mededelingen gedaan dat varkens die bij herhaling met een geïnactiveerd
Aujeszkyvaccin waren geënt, antilichamen tegen varkenspest kunnen ontwikkelen. De ootzaak van
deze respons moet worden gezocht in de contaminatie met varkenspestvirus van de IBRS-2cellijn,
waarop het Aujeszkyvaccinvirus wordt aangekweekt. Zeugen van het CDI-toeleveringsbedrijf, die
vier of vijf maal met dit vaccin waren geënt, bleken evenwel geen antilichamen tegen varkenspest te
hebben, evenals 36sera van meerdere malen geënte zeugen uit de praktijk. Onderzocht zal worden
hoevarkensmetantilichamentegen BVD-virusopdit Aujeszkyvaccinreageren.
1982
Na een aantal jaren met weinig of geen gevallen van varkenspest heeft zich in 1982 een nieuwe
epizoötie voorgedaan. Dat in vergelijking met vroegere topjaren het aantal gevallen beperkt is
gebleven is vermoedelijk te danken aan een samenspel van factoren. Als zodanig kunnen worden
genoemd: een betere mogelijkheid voor tracering als gevolg van de I. en R-regeling, beperking en
stabilisatie vanhet aantalhandelskanalen,hetlangdurig insluitenvanverdachte bedrijven en bedreigde
gebiedeneneenintensiever onderzoek.
Het gigantische aanbod van sectiemateriaal alsmede de stroom van serummonsters, heeft in het
tweede halfjaar devolledigeinzetvanallemedewerkers ophetlaboratorium geëist.
Inhet beginvanhetjaarwerd eenbuurtinfectie inWest-Zeeuws Vlaanderenontdekt. Door intensieve
screening (tonsilonderzoek) van zieke en dode varkens werden de besmette bedrijven in een vroeg
stadium opgespoord enwerd de infectiehaard geëlimineerd. Nadat zichin maart nog een geïsoleerd
geval van varkenspest op een swillbedrijf te Moordrecht had voorgedaan kreeg de ziekte in mei
opnieuw vastevoet inenkele Noord-Brabantse gemeenten.Gebleken isdat men hier inhet algemeen
met een zwak virulente stam te doen had met, in sommige gevallen,een opmerkelijk geringe neiging
tot spreiding. Door het atypische entrage verloop werd de diagnose soms pasenkele maanden nade
besmettinggesteld.Met het ooghierop isdeVeterinaire Dienst in Noord-Brabant overgegaantot een
versnelde overname van verdachte dieren en werd evenals in Zeeland de screening van gestorven
varkensopgrote schaaldoorgevoerd.
In de verslagperiode werden van 1139 varkens, afkomstig van 484 bedrijven volledig materiaal
ontvangenenvan3750dierenvan2723bedrijventonsillenvoorscreening(Tabel 1).
Daarnaast werden in het kader van het EEG programma ter bestrijding van varkenspest 11570 sera
ontvangen van 20 abattoirs verspreid over geheel Nederland en van drie Gezondheidsdiensten. De
sera waren bijna alle afkomstig van mestvarkens en werden onderzocht met de NPLA en indien
daartoe aanleiding was ook met de PRT. Op deze wijze werden 33 positieve sera gevonden. Voor
zover het bedrijf van herkomst kon worden getraceerd bleek er geen aanleiding voor een nader
onderzoek.
Het verzamelen van bloedmonsters op abattoirs werd per 1november beëindigd envervangen door
serologisch onderzoek op buurt- en contactbedrijven van positieve gevallen. Tevens werden zeugen
uit het ingesloten gebied bemonsterd op de abattoirs te Tilburg en Eindhoven. Dit meer gerichte
serologisch onderzoek heeft twee positieve bedrijven opgeleverd, waarvan één vermoedelijk een
gevolgvanclandestieneenting.Intotaalwerden 13580seraonderzocht.
Inhet verslag over 1981werd gemeld dat 4.2%(80/1890) vande zeugensera verzameld op abattoirs
positief waren met zowel de NPLA als de PRT. Op negen bedrijven waar een voor de hand liggende
verklaring (vroegere enting of aankoop van een (top)fokker met entvergunning) ontbrak, werd een
naderonderzoek ingesteld.Vanelk vandeze bedrijven werden van 10oudere zeugen bloedmonsters
onderzocht met de PRT.Vanzesbedrijven waren alle seranegatief. Eénbedrijf leverde éénserum op
met een lage titer, een tweede bedrijf gelegen buiten het entgebied van 1977 bleek toch te zijn
gevaccineerd en op een derde bedrijf was een 9-jarige zeug positief. Op dit laatste bedrijf waren
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runderenaanwezigenwasinhetverleden met Geskyvacgeënt. Hetserologischonderzoek voor BVD
verliep negatief. Alsbijzonderheid kanworden vermelddat hetbedrijf inde N.O.-Polder ligtendatde
bewuste zeug er was geboren. De oorzaak van de positieve VP sérologie is niet duidelijk. Het geval
toont evenwel aan dat ook zonder aanwijsbare enting serologisch positieve dieren voorkomen in
gebiedenwaaralsedertjarengeenvarkenspest meerisgediagnosticeerd.
Inhet voorgaande verslagwerd bericht dat onder praktijkomstandigheden geen titers tegen varkenspestvirus werden aangetoond naherhaalde vaccinaties met Geskyvac. Nagegaan werd of varkens een
immuunrespons tegen varkenspestvirus vertonen als de vaccinaties werden voorafgegaan door een
besmetting met BVD-virus. Daartoe werden drie groepen van twee varkens intranasaal besmet met
BVD-virus van respectievelijk stam Oregon C24, stam NADL en stam 1138. Zes, tien, veertien,
tweeëntwintig en zesentwintig weken na besmetting werden de dieren gelijk met twee onbesmette
controles intramusculair gevaccineerd met 2 ml Geskyvac. In alle met BVD virus besmette groepen
werd na 3 tot 4 vaccinaties met Geskyvac één van de twee varkens serologisch positief voor
varkenspest (titers 105-210), terwijl de controles negatief bleven. Aangezien 15-20% van de
Nederlandse fokvarkens antilichamen tegen BVD virus heeft, zullen onder deze groep vrijwel zeker
dierenmetantilichamentegenvarkenspest voorkomen alsgevolgvanentingenmet Geskyvac.
Tabel 1. Overzicht praktijkdiagnostiek voor varkenspest in 1982.

jan.

Provincie

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

Totaal

febr.

maart

april

mei

juni

juli

aug.

^_

—
—

—
—
—

0/2

0/1

—
—
—

—
—

—

—

—

1/44
0/9
0/1

0/1
3/55
0/13
0/1

1/8
0/7
0/18
0/2

0/1
0/3
1/8
0/3

1/7
0/54
3/46
0/1

1/57

3/71

1/88

1/38

5/127

0/1

—
—

—
—

—
—

—
—

0/29
0/18
0/6

0/3
0/18
0/2

0/11
0/3
1/5

0/10
0/13
0/4
0/1
0/5

—
0/1
0/19
0/19
0/2

—
—
0/48
2/15
0/1

sept.

0/1*
0/1

nov.

dec.

0/1

6/67
0/17

0/5
0/57
11/85
0/36

1/5
0/15
2/685
0/14

0/7
0/6
10/1112
0/17

7/160

11/255 3/856

10/1177

70/3207

—

—

—
0/3

—

—

6/42
0/2

0/4
0/1
13/97
0/8

7/79
0/4

6/77

13/151 9/150

—
—

—
—

—
—

0/44
0/23
0/5

0/119
0/14
0/4

0/13
0/16
0/5

—

—

—

* Deteller geeft hetaantalpositieve bedrijven aan, denoemer hetaantalbedrijven waarvanmateriaalwerdontvangen.

ZIEKTE V A N AUJESZKY.
Dr.J. Th. vanOirschot, Dr.A.LJ. Gielkens, Drs.J. M.A.Pol, Dr.P.W.deLeeuw, Dr.C. Terpstra,
Dr.D. vanZaaneen medewerkers.
Vaccinatieproeven.
In het vorige verslag is een proef beschreven waaruit bleek dat al snel na vaccinatie met een
geattenueerd vaccin een zekere bescherming bestaat. Als aanvulling hierop is eenzelfde proef
uitgevoerd met Nobivac® .
Ook na enting met deze geïnactiveerde entstof treedt al binnen 2-4 dagen een zekere mate van
bescherming op. Het immuunmechanisme dat aan deze bescherming ten grondslag ligt is (nog) niet
opgehelderd.
Om te onderzoeken of vaccinatie met geattenueerde vaccins kaninterfereren met dediagnostiek van
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Totaal

0/2
0/1
0/2
0/338
2/163
1/40
0/4
4/48
4/242
59/2261
0/106

0/42
0/21
0/6
0/3
1/2

—

okt.

deziekte vanAujeszky zijn varkensgeënt met MK-25® enAy-vak® en4, 7, 10 en 14 dagenlater geseceerd.
Delen van het centraal zenuwstelsel, tonsillen en longen werden verzameld voor virusisolatie en voor
detectie vanviraal antigeen met deimmuunfluorescentietest. Navaccinatie met MK-25 kon geenvirus
ofviraalantigeenworden aangetoond.
Na Ay-vak enting werden lage titers virus in enkele organen aangetroffen, terwijl de immuunfluorescentietest negatief verliep. Op grond van deze resultaten is het onwaarschijnlijk dat de immuunfluorescentie diagnostiek van de ziekte vanAujeszky gestoord wordt tengevolge vanhet gebruik van
geattenueerdevaccins.
Hetonderzoek naardeintranasalevaccinatievanmaternaal-immunebiggenwerd voortgezet.
Tabel 1 geefteenoverzicht vanderesultatenvandeexperimenten uitgevoerd indeverslagperiode.
Tabel 1: Beschermingtegenchallenge bijmaternaal-immune biggen,die2maanden tevoren
zijngevaccineerd.
Proef
no.

Tijdstip
enting
(weken)

Vaccin,
entwijze en
dosis(PFU)

Gemiddelde
SN-titer
bijvaccinatie

Gemiddeld
SN-titer
bijchallenge

Challenge
resultaat
(dg.groeivertraging)

1

6

i.n.10 6
i.n. 10 4
Nobivac
controles

32
24
40
40

10
5
20
3

7
8
11
11en2f

2
(challenge)
na4mnd)

8

i.n. 10 6
i.n. 10"
Nobivac
controles

40
32
32
40

50
4
40
1

5
21en 2 f
10
16en2f

3

9
4+ 9

i.n. 10 6
Nobivac
controles

50
64
50

20
130
10

6
8
10en1f

4

10

i.n.10 6
MK-25
controles

100
80
80

16
16
10

8
16en1f
13en2f

5

10
10 + 13
10 + 13

i.n. 10 é
MK-25
Ay-vak
controles

115
125
125
135

—
—
—
—

8
8
7
10

Deze serie proeven suggereert dat:
1) Een intranasale enting met Bartha virus maternaal-immune biggen beter beschermt dan een éénmaligeparenterale enting.
2) Eendosisvan106PFUi.n.betere resultatenoplevert daneendosisvan104 PFU.
3) Ook 4maandennaintranasaleentingnogeenzekere protectie aanwezigkanzijn.
Hoewel dit niet uit detabel blijkt, isde virusuitscheiding nachallenge aanzienlijk minder bij intranasaal
danbijparenteraalgeëntedieren.
Bij deze proeven hadden de biggen een relatief hoge maternale titer t.t.v. de enting, waardoor de
productie vanantilichamen,ook naintranasaleenting,zeerduidelijkggeremd wordt.
Vergelijking van deze proeven met die uit de vorige verslagperiode laat zien dat de hoogte van de
maternale-immuniteitstiter ten tijde van de enting een grote invloed heeft op de resultaten na
challenge:hoehoger dezetiter,hoeminderdevarkensbeschermd zijn.
Latenteinfecties.
Zoalsdemeeste herpesvirussen heeft ook Aujeszky virusdeeigenschapom naeenacuteinfectie latent
inde gastheer aanwezigte blijven. Het virus kaninvitrogereactiveerd worden door het aanleggenvan
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explantaat-cultures van trigeminale ganglia of in vivo d o o r het toedienen van hoge doses corticosteroiden. Via beide methoden hebben we aangetoond dat de virulente N I A - 3 stam in staat is o m in
seronegatieve varkens en varkens met hoge maternale antilichaamtiters latentie te bewerkstelligen in
vrijwel alle onderzochte varkens. Het gereactiveerde virus t o o n t hetzelfde DNA-restrictie patroon als
het uitgangsvirus.
O m d a t als nadeel van „ l e v e n d e " Aujeszky vaccins vaak geopperd w o r d t dat ze latente infecties zouden
kunnen induceren en omdat hierover geen literatuurgegevens bekend zijn w e r d onderzocht o f na
intranasale vaccinatie de Bartha stam latent aanwezig blijft. Daartoe zijn vier seronegatieve en vier
maternaal-immune, 1 0 - w e k e n - o u d e varkens geënt en 2-3 maanden later in vivoen daarna in vitro zeer
uitvoerig onderzocht. Latente infectie met de Bartha stam w e r d niet aangetoond.
Er w e r d bovendien onderzocht of vaccinatie de inductie van latente infecties kan v o o r k o m e n . Z o w e l
intranasale als parenterale vaccinatie met een experimenteel geïnactiveerd CDI-vaccin k o n niet voork o m e n dat na challenge de virulente N I A - 3 stam latent in het varken aanwezig bleef. Het percentage
dragers leek echter minder te zijn dan bij niet-geënte varkens.
Vaccinatie van runderen.
H e t Geskyvac®-vaccin isd o o r het C D I en d o o r de groep van Prof. Pensaert uit Gent getest in runderen.
De resultaten van deze experimenten kwamen niet overeen, wat mogelijk verklaard kan worden uit een
verschil in de gebruikte challenge dosis.
De Belgische groep gebruikte 1000 LD 5 0 en De Leeuw c.s. 30 LD S0 . Dit was aanleiding o m nog een
vaccinatie-experiment in runderen uit te voeren, waarbij runderen met drie verschillende virusdoses
intranasaal w e r d e n gechallenged.
Uit tabel 2 blijkt dat dieren die tweemaal w e r d e n geënt beschermd waren tegen een challenge met
30 LD50,maar niet tegen een challenge met 6000 LD 5 0 .
Een deel der runderen overleefde een challenge met 300 LD5o, op 18 en 22 w e k e n na de eerste
vaccinatie. Men mag verwachten dat in de praktijk runderen niet aan zeer hoge doses virus w o r d e n
blootgesteld. O p grond van deze resultaten en praktijkbevindingen blijven wij het raadzaam achten o m
„ b e d r e i g d e " runderen in het begin van de stalperiode tweemaal te vaccineren.

Tabel2. Challengeresultaten bijmet Geskyvac geënte runderen.
Challenge
dosis (LD 5 o)

30**
30
300
300
6000***
6000

Weken na1e
vaccinatie
11
14
18
22
8
11

1

Aantal vaccinaties
2

Controle
runderen

2/4*
2/4
1/2
1/1
0/4
0/0

4/4
4/4
2/4
1/2
1/4
1/1

0/6
0/3
1/3
G/4
0/3
0/1

* Aantaloverlevende runderen/aantal gechallengde runderen.
* * Acht runderen werden besmet met 30 LD50 Aujezky disease virus (ADV), de zes runderen die
beschermd waren werden drie weken later nog eens gechallenged met 30 LD 50ADV. De zes overlevende
runderen werden daarna nog eens aan 300 LD50blootgesteld; de resterende drie ondergingen nog een 2e
challenge met 300LD50.
Bijelke challengeronde werden tevensdrie nieuwe controle-runderen gechallenged.
«»* Zeven vandeachtrunderen bleken niet immuuntegeneenzware challenge met 6000 LDsoADV.

Cellulaire immuniteit.
O m inzicht te verkrijgen in het belang van de cellulaire immuniteit bij de bescherming tegen de ziekte
van Aujeszky zijn in de verslagperiode t w e e tests verder geoptimaliseerd, de lymfocyten-stimulatietest
en de antilichaam-afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit test ( A D C C ) . De A D C C toont antistoffen aan
die gericht zijn tegen virus-geïnduceerde antigenen in de celmembraan. Veertien dagen na vaccinatie
met geattenueerd of geïnactiveerd vaccin kan men ADCC-antilichamen aantonen, die in het algemeen
een hogere titer bereiken dan de neutraliserende antilichamen. Er bestaat een significante correlatie
tussen neutraliserende en ADCC-antilichaam-titers.
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Diagnostiek ten behoeve van de praktijk.
Er is orgaanmateriaal van 152 varkens, 27 runderen, 7 schapen, 4 honden, 5 katten, 5 vossen, 51
nertsen, 1 fret en 1 antilope ontvangen. Uit 25 varkens, 7 runderen, 2 honden, 1 kat en 6 nertsen is
Aujeszky virus geïsoleerd. Uit 72mondswabs vanvarkens w e r d 11maal Aujeszky virus geïsoleerd.
Intotaal zijn 2026 sera met de neutralisatietest onderzocht; 956 enkelvoudige en 535 gepaarde. Slechts
25 maal bleek een significante titerstijging voor te k o m e n .
Erzijn 5738 seravan varkens, bestemd v o o r e x p o r t , onderzocht met de neutralisatietest.

Virologisch onderzoek naarde interactie tussenAujeszky virus en macrofagen.
Het doel van deze proef was te onderzoeken of er verschil is bij de virus-cel interacties tussen longmacrofagen en peritoneaal macrofagen. Tevens w e r d onderzocht o f antistoffen in serum en longvloeistof een effect uitoefenen op hechting en replicatie van het virus in macrofagen.
V o o r deze proef werden van zeven varkens (intranasaal gevaccineerd en daarna gechallenged met
virulent virus) long- en peritoneaal macrofagen geïsoleerd. Tevens w e r d serum en longvloeistof van
deze dieren verzameld. De macrofagen w e r d e n geïncubeerd met Aujeszky virus dat vooraf was
geneutraliseerd met serum o f longvloeistof van hetzelfde dier o f met medium alleen. Na incubatie van
de macrofagen met het virus werden de cellen gescheiden van het supernatant, gewassen en gevriesd r o o g d . Virustitraties van cellen en supernatant werden uitgevoerd op V N 2 cellen. De individuele
variatie tussen de verschillende varkens bleek nogal groot te zijn, afhankelijk van de immuunstatus.
Tevens was het moeilijk onderscheid te maken tussen verschillende simultaan verlopende processen,
zoals virusreplicatie inde macrofagen en virusinactivatie d o o r de macrofagen. De neutralisatie van virus
d o o r immuunglobulinen in het serum bleek irreversibel te zijn dat wil zeggen na toevoeging van
longmacrofagen o f peritoneaal macrofagen w e r d geen infectieus virus gevonden.
Neutralisatie van virus d o o r longvloeistof bleek w e l reversibel te zijn, dat wil zeggen dat na toevoeging
van longmacrofagen of peritoneaal macrofagen w e e r infectieus virus w e r d gevonden in het supernatant en in het celpellet. Besloten w e r d de p r o e f in een gewijzigde opzet uit te voeren, waarbij meer
onderscheid te maken istussen virusinactivering en virusreplicatie d o o r de macrofagen. Deze proef, in
de v o r m vaneen infective centre assay,zalin 1983 w o r d e n uitgevoerd.

Virologisch onderzoek naar de virusvermeerdering van Aujeszky virus in macrofagen van diverse
diersoorten.
Virusvermeerderingscurves en immunofluorescentie van longmacrofagen van paard,rund en varken na
infectie met Aujeszky virus werden met elkaar vergeleken.
Uit de resultaten bleek dat paardelong macrofagen actief virus opnemen en inactiveren. Runderlong
macrofagen zijn iets minder actief in dit opzicht en in varkenslong macrofagen vermeerdert het virus
goed. Deze experimenten w o r d e n in 1983 herhaald in de vorm van een „infective centre assay" o m de
verschillende celbiologische en virologische processen beter te volgen.

Virologisch onderzoek naar de inactivering van Aujeszky virus in weefselsuspensie bij kamertemperatuur.
Dit onderzoek w e r d uitgevoerd o m te bepalen wat de invloed van de onderzoeksmethode is op de
resultaten van Pathogenese onderzoek van intranasale vaccinatie van biggen. Stukjes weefsel uit het
keelgebied en de long w e r d e n op de routine manier v e r w e r k t t o t suspensies. Deze suspensies werden
bij kamertemperatuur bewaard. Na één, t w e e , drie en vier uur w e r d e n uit de suspensies monsters
genomen v o o r virustritratie op V N 2 cellen. Er bleek gedurende vier uur bij kamertemperatuur slechts
een geringe virusinactivatie op te treden in de suspensies. Twee weefsels die na één uur bij k a m e r t e m peratuur 10 resp. 20 pfu/ml suspensie bevatten, bleken daarna negatief te scoren.W a n n e e r d e suspensie 70 p f u / m l of meer bevatte w e r d o o k navier uur nog voldoende virus aangetoond. Hieruit w e r d de
conclusie getrokken dat de gebruikelijke verwerkingsmethode van de weefselsuspensie geen nadelige
invloed op de Pathogenese proeven uitoefent.

Pathogenese onderzoek van de intranasale vaccinatie van maternaal immune biggen van verschillende leeftijd.
In deze proef w e r d het effect van maternale antistoffen op de primaire virusgroei in neus- en keelgebied na intranasale vaccinatie bestudeerd. Voor dit doel werden zes biggen uit één t o o m gebruikt
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waarvan de moeder tegen Aujeszky gevaccineerd was. De biggen werden in groepjes van 2 verdeeld
en op 6 w e k e n , 8 w e k e n en 10 w e k e n oud w e r d e n telkens 2 biggen intranasaal gevaccineerd met
Bartha virus. O p dag 3 en 4 na vaccinatie w e r d e n de biggen gedood en w e r d de hoeveelheid virus
bepaald van 35 weefselstukjes uit neus- en keelgebied, long en hersenen. De dieren die op een leeftijd
van 6 w e k e n waren gevaccineerd, bleken minder virus in de weefsels te hebben dan de varkens van 10
w e k e n oud. Het weefseldeel dat altijd positief v o o r virus w e r d gevonden was het pallatum molle. De
hoeveelheid virus die in dit weefsel w e r d aangetroffen nam toe naarmate de dieren ouder waren en dus
minder maternale antistoffen bezaten.
O o k de fluorescentie van weefselcoupes nam toe naarmate de dieren ouder w e r d e n . De dieren van 6
w e k e n en één dier van 8 w e k e n oud vertoonden geen fluorescentie in de weefsels. Het tweede dier
van 8 w e k e n oud had fluorescerende cellen in het zachte verhemelte. Uit deze gegevens kan de
conclusie w o r d e n g e t r o k k e n dat:
- dieren met maternale antistoffen tegen Aujeszky virus in zekere zin beschermd zijn tegen virusvermeerdering in neus- en keelholte;
- deze bescherming niet volledig is,getuige de wel optredende virusvermeerdering.

Fluorescentie onderzoek in het kader van de Pathogenese studie van de intranasale vaccinatie met
Aujeszky virus.
Het doel van dit onderzoek was o m aanvullende gegevens te verkrijgen bij de reeds uitgevoerde virustitratie van weefseldelen. Van dezelfde plekjes is telkens een monster ingevroren voor cryostaatcoupes. Weefsels van acht varkens van 2w e k e n oud zijn onderzocht, die niet maternaal immuun waren
tegen de ziekte van Aujeszky. De dieren w e r d e n op verschillende tijdstippen navaccinatie onderzocht.
O p 2 en 4 dagen na vaccinatie w e r d e n fluorescerende cellen waargenomen in het epitheel van neusslijmvlies en zachte verhemelte. Bij één dier vertoonde het meerlagig plavei epitheel van de slokdarm
een positieve fluorescentie.
Na 4 dagen post vaccinatie w e r d geen positieve fluorescentie meer waargenomen. Virus w e r d alleen
aangetoond inde epitheellaag, dus niet in het subepitheliale bindweefsel.
In vergelijking hiermee zijn eveneens drie varkens onderzocht die intranasaal met virulent N I A - 3 virus
waren geïnfecteerd. O p 24, 48 en 72 uur na infectie werden de dieren verbloed en werden
weefselmonsters genomen. Het enige orgaan dat al na 24 uur positief scoorde was de long. Na 48 uur
w e r d e n o o k in neusslijmvliezen en keelslijmvlies fluorescerende plekjes waargenomen. Na 72 uur was
het keelslijmvlies w e e r negatief, de neusslijmvliezen waren daarentegen sterk positief. De fluorescentie breidde zich in deze epitheellagen uit tot in de subepitheliale bindweefsellagen. Er was meer
necrose opgetreden dan bij de inoculatie van Bartha virus en de plekken met fluorescerende cellen
waren o o k groter in doorsnee dan die nainoculatie van Bartha virus gevonden w e r d e n .
Inde hersenen w e r d geen duidelijke fluorescentie waargenomen, hoewel er veel virus in aanwezig was
getuige de virustitratie vansuspensies van deze organen.
Concluderend kan w o r d e n gezegd dat:
- virulent virus zich sneller vermeerdert en meer locale degeneratie en necrose veroorzaakt op de
primaire vermeerderingsplaats;
- virulent virus zich sneller dan avirulent virus verplaatst naar de hersenen (hoewel daar geen duidelijke
fluorescentie van iswaargenomen) en zich daar vermeerdert (virusisolatie);
- avirulent virus zich alleen in de epitheellaag van slijmvliezen vermeerdert en het bindweefsel niet
infecteert.

Moleculair biologisch onderzoek: differentiatie van Aujeszky virusstammen door middel van
restrictie-endonuclease analyse van viraal D N A .
Insamenwerking met Dr. A. J. M. Berns (Biochemisch Laboratorium, Universiteit Nijmegen) w e r d een
methode uitgewerkt waarmee onderscheid mogelijk istussen diverse Aujeszky virusstammen.
Tevens k o n deze techniek gebruikt w o r d e n v o o r d e differentiatie van modified live virus (MLV) vaccinstammen en differentiatie van veld- en vaccin-virussen. Onderscheid bleek mogelijk op basis van
verschillen in de base-volgorde van de virale D N A ' s , die zichtbaar werden gemaakt d o o r het D N A met
restrictie-endonucleases ineen beperkt aantal fragmenten te knippen.
Voor de analyse van Aujeszky disease virus ( A D V ) D N A met restrictie-enzymen w e r d uit varkensniercellen, geïnfecteerd met de te onderzoeken stam, hoogmoleculair D N A geïsoleerd. Dit D N A w e r d
vervolgens geïncubeerd in aanwezigheid van de restrictie-endonucleases Bam H1 of Kpn-1 en de
verkregen D N A - f r a g m e n t e n w e r d e n gescheiden via agarose-gel elektroforese. A D V D N A - f r a g m e n 32

ten werden zichtbaar gemaakt via de Southern-blot techniek en hybridisatie met gezuiverd A D V D N A
gemerkt met 32 P. Het aantal en de verdeling van een restrictie-endonuclease knipplaatsen is specifiek
v o o r e e n bepaalde virusstam.
Differentiatie vanveldisolaten en vaccinstammen.
De elektroforetische patronen vandezeer virulente Noordierse stam NIA-3 ende MLV vaccin-stammen
Aescovac®, MK-25®, Duvaxyn®, Ay-vak® en Delsuvac®, die verkregen werden na digestie met Bam H 1
(Fig. 1) en Kpn 1 bleken duidelijk verschillend.
Digestie van N I A - 3 D N A met het enzym Bam H1 levert tenminste 14 D N A - f r a g m e n t e n die in lengte
variëren tussen 0.5 en 30 kilobasen (kb). De Bam H1 knipplaatsen zijn aangegeven in een voorlopige
restrictiekaart van N I A - 3 D N A (Fig.2).
Aangezien voor elke vaccinstam een karakteristiek restrictie-fragment patroon w e r d verkregen, kan
de restrictie-endonuclease analyse methode toegepast w o r d e n bij de identificatie van vaccin-stammen.
Veld-isolaten gaven restrictie-patronen die duidelijk afwijkend waren van de vaccin-virus patronen
(Fig. 1). Twee praktijk-isolaten leverden een restrictie-patroon identiek aan dat van de vaccins
Aescovac en MK-25 (Fig. 1, no's 1 en 3). De onderzochte plaque-isolaten waren afkomstig van twee
bedrijven met A D - p r o b l e m e n waar enkele dagen voor de isolatie van het virus geënt was met een
levend vaccin-virus.

Variatie in restrictie-patronen.
Met de restrictie-enzym analyse-methode werden 110 ADV-isolaten onderzocht. Deze veld-isolaten
waren afkomstig uit Nederland, N o o r d - l e r l a n d , Frankrijk, Denemarken en Hongarije. Tevens waren
in deze groep isolaten van verschillende diersoorten, zoals varkens, rund, schaap, kat en hond, vertegenwoordigd.
Vergelijking van de restrictiepatronen die voor de verschillende isolaten werden verkregen wees op
een aanzienlijke genetische variatie tussen deze ADV-stammen. Nadere analyse van de patronen
leerde dat er t w e e soorten afwijkingen van het standaard restrictie-patroon van N I A - 3 v o o r k w a m e n
ten gevolge van:(1)het verlies o f de aanwinst vanrestrictie-plaatsen en (2)addities en deleties.
In vergelijking met het restrictie-patroon van N I A - 3 D N A werden additionele Bam H1 restrictieplaatsen waargenomen in D N A - f r a g m e n t 1 (een aantal Nederlandse isolaten), D N A - f r a g m e n t 2 (Nederlandse en Franse isolaten), D N A - f r a g m e n t 3(Hongaars isolaat) en de D N A - f r a g m e n t e n 1en 3 ( N e d e r lands isolaat). Het verlies van een restrictieplaats w e r d waargenomen in 4 epidemiologisch niet gerelateerde Deense isolaten.
Variatie tengevolge van addities of deleties w e r d met name waargenomen voor (1) de D N A - f r a g m e n ten 5en 13, afkomstig van de eindstandige en omgekeerde interne repeat (l R ) in het virale genoom en
(2) de D N A - f r a g m e n t e n 10 en 12die de grens, tussen lRen de korte unieke sequentie U s overspannen
danwei fragment 8dat lRmet de lange unieke sequentie (U,) verbindt.
Met het enzym Bam H1 konden tussen de isolaten geen verschillen w o r d e n waargenomen in e l e k t r o foretische mobiliteit van de U L fragmenten 4, 7, 9, 11 en 14. De aanwezigheid van kleine addities of
deleties in de Bam H1 fragmenten 1, 2 en 3 van de diverse stammen, kan, gezien de geringe e l e k t r o foretische mobiliteit van deze fragmenten, niet w o r d e n uitgesloten. De gebieden in het virale genoom,
waar deze fragmenten gelegen zijn, zullen nader w o r d e n bestudeerd met andere enzymen.
Aangezien verschillen in elektroforetische mobiliteit van bepaalde D N A - f r a g m e n t e n zeer frequent
v o o r k o m e n , w o r d e n de t o t nu toe gepubliceerde conclusies met betrekking t o t stamverschillen tussen
herpesvirus-isolaten (waaronder A D V ) gebaseerd op de aan-of afwezigheid van restrictie-plaatsen of
het v o o r k o m e n van additionele knipplaatsen. Hiermee is het niet uitgesloten dat de variatie in mobiliteit die kenmerkend is voor een aantal fragmenten toch gerelateerd is aan verschillen in virulentie en
dus duidt op stamverschillen.
Experimentele aanwijzingen voor deze mogelijkheid werden verkregen op basis van de analyse-resultaten van vier uit N o o r d - l e r l a n d afkomstige ADV-stammen ( N I A - 1 , N I A - 2 , N I A - 3 en N I A - 4 ) , welke
verschillen in biologische eigenschappen.
N I A - 1 is een virulent neurotroop isolaat. N I A - 2 geeft met name longlesies en ernstige rhinitis. Beide
geven echter veel minder mortaliteit dan de hoog-virulente stam N I A - 3 . N I A - 4 is een avirulente stam.
Met uitzondering van een 3.7 kb deletie in fragment 7 van N I A - 4 , waren de verschillen in de Bam H1
restrictiepatronen beperkt tot verschillen in mobiliteit van de variabele D N A - f r a g m e n t e n 5,8', 10,
12en13.
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Fig. 1: Differentiatie van ADV veldisolaten envaccinstammen door middel van restrictie-endonuclease analyse van viraal DNA.
SouthernblotsvanBamH1restrictie-fragmenten werden gehybridiseerd met 32P-gelabeld NIA-3 virus DNA.
Vaccinstammen: Aescovac (geattenueerd ADV); MK-25 (JUDR mutant); Duvaxyn (gebaseerd op Bartha's K-stam),
Ay-vak (geattenueerd ADV); Delsuvac (gebaseerd op de ADV-stam BUK TK/650-A). Veld-isolaten: no's 1-9, 11,17en
NIA 3.Isolaten 1-11werden plaquegezuiverd.
+ Isolaten vantwee bedrijven met AD-problemen, waar enkele dagenvoor deisolatiegeënt wasmet levend ADV vaccinvirus.
4 Passagevanisolaat9ineenkonijn.
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Fig. 2: Restrictie-endonuclease kaarten vanADV-DNA zoals gepubliceerd door: Rixon en Ben-Porat, 1976(Kpn 1en Bam H1)
Ben-Porat, Veachen Ladin,1980(Bgl 11); Ben-Porat enVeach,1980(Hind III).
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Toepassingvanderestr/ctie-endonuc/ease analyse methode.
De o n t w i k k e l d e techniek isondermeer toegepast bij:
(1) de analyse vanvirus geïsoleerd uit latent geïnfecteerde biggen.
(2) de typering van praktijkisolaten.
(3) onderzoek van vaccin-preparaten. Plaque isolaten van de verschillende levende ADV-vaccins
gaven, met uitzondering van MK-25, restrictie-patronen die afwijkend waren van die verkregen
voor het uitgangsmateriaal. Meer uitgebreide analyse toegepast op 10 plaque-gezuiverde isolaten
van Duvaxyn lieten zien dat via plaque-zuivering een aantal varianten w e r d geselecteerd, die zeer
waarschijnlijk reeds in het vaccin-preparaat waren vertegenwoordigd. Na enting van biggen
w e r d e n voor virus geïsoleerd uit o.a. swabs eveneens van het uitgangsmateriaal afwijkende restrictie-patronen verkregen. Naar verwachting zijn vele vaccin-stammen die via attenuering zijn
verkregen vrij heterogeen van samenstelling.
(4) micro-epidemiologisch onderzoek op twee bedrijven waar regelmatig op AD-gelijkende klinische
symptomen werden waargenomen. De restrictie-patronen, van de tot nu toe onderzochte isolaten
van één bedrijf zijn in overeenstemming met de hypothese dat een ADV-stam gedurende lange tijd
op een bedrijf kan persisteren.

VARKENSINFLUENZA
Dr.J. Tb. vanOirscboten medewerkers.
In 1981 en 1982 is van een aantal bedrijven materiaal ontvangen voor diagnostisch onderzoek op
influenza. De resultaten hiervan staanvermeld in Tabel 3.
Tabel 3. R e s u l t a t e n van influenza diagnostiek

Provincie

Overijssel
Flevopolders
Gelderland
Utrecht
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

Limburg

1)
2)
3)
4)

Virusisolatie

3/103'41
0/1
2/5
2/7
1/10
1/2
1/3
0/2

Serol ogie
H3N221
H1N1 11
30/443»
1/1
2/13
2/7
0/4
2/3
1/2
3/11

5/443'
0/1
1/13
0/7
0/4
0/3
1/2
0/11

Varkensinfluenzavirus
Humaan influenzavirus
Aantal positieve bedrijven/aantal onderzochte bedrijven
Alleen H 1 N 1 virus is geïsoleerd

Sinds het varkensinfluenzavirus ( H 1 N 1 ) i n 1980 voor het eerst in Nederland w e r d aangetoond heeft er
een verdere spreiding over ons land plaatsgevonden.
Met een uit eenvarken geïsoleerd Nederlands H1 N 1 virusisolaat enmet humaan H 3N 2viruszijn experimentele intranasale infecties uitgevoerd. Beide infectiesverliepen subklinisch. De dieren scheidden 1-7dagen na besmetting virus uit in neus- en keelholte, met alsgevolg dat contact-varkens besmet werden.
Antilichamen waren met de haemagglutinatie-remmingsreactie aantoonbaar vanaf 7 dagen na infectie
en bereikten een maximale titer op dag 10 na infectie, waarna ze geleidelijk afnamen. Via serologisch
onderzoek kon geen spreiding vanvarken naar mens w o r d e n aangetoond.
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PARVOVIRUS INFECTIES
Dr.P. W.deLeeuw,drs. LA. M.G. vanLeengoed,drs. P.J. Straverenmedewerkers.
Indetweede helft van 1982werd hetonderzoek tenaanzienvanporcine parvovirus (PPV) voortgezet
door de Open Sectie Virologie in samenwerking met o.m. de Afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en
Pathologie.
Voor routine-diagnostiek werden vande Gezondheidsdiensten voor Dierenenincidenteel vanandere
inzenders 444 monsters ontvangen, veelal afkomstig van verworpen foeten, doodgeboren verse
biggen,mummies etc. Demonsterswerden allenadegebruikelijke voorbehandelingen onderzocht op
haemagglutinerende (HA) en haemagglutinatie-remmende (Hl) activiteit. Duidelijk positieve reacties
werden alleen met delaatstgenoemde testgevonden,met circa 10%vandeingezonden monsters. Dit
getal komt globaal overeen met opgaven vanbuitenlandse onderzoekinstellingen. Uiteraard betekent
dit gegeven nog niet zonder meer dat 10%vande fertiliteitsproblematiek bij varkens op rekening van
PPV-infecties magwordengeschreven.
De laagste titer in de Hl-test die nog als positief beschouwd wordt, werd, althans wat dit veelal
ongedefinieerde materiaal betreft, gesteld op 1: 32. Dit was o.m. gebaseerd op onderzoek van
monsters van per sectio gehaalde biggen van reeds bij de dekking sero-positieve zeugen en op een
vergelijking metderesultatenvaneenindirecte immunofluorescentie-test(IIF)(zietabel).
Hl-test

IF-test

+
+/-

15
2
2

126
-

+/-1>
1
1

1) Hl-test 1:4,8of 16;IIF-test 1 : 20.
Latere vergelijkingen met o.m. een neutralisatietest kunnen wellicht duidelijk maken of de bovengenoemde 1: 32grenswaarde zondergevaarvoorvals-positieve uitslagen(iets)kanwordenverlaagd.
Eentweede groep inzendingen betrof (volgens opgave althans) gepaarde sera,totaal 646,veelal verzameld inhet kader vanonderzoek naarfertiliteits- enreproductieproblemen opfok- envermeerderingsbedrijven. Devraagmaakte dangewoonlijk deel uit vaneenrijtje gewenste onderzoekingen naar
mogelijke ennagenoegonmogelijke oorzakenvanhetwaargenomen probleem. Hetonderzoek leverde met 84% van de „sets" sera een positieve van ongeveer gelijkblijvende titer op, met 6% een
tenminste 4-voudige stijging en met 10% een serologisch negatieve uitslag. Alleen aan deze laatste
bevinding magzonder meer diagnostische betekenis worden toegekend,n.l.dat PPV-infectie bij deze
dieren géén rol gespeeld heeft. Bij de andere bevindingen is de tijdsfactor van belang: de
infectie kanof vóór of nahetvoor deproblematiek beslissende moment zijnopgetreden. Beoordeling
op bedrijfsbasis bleek eveneens lastig,met nameook omdat niet altijd uit deanamnese enhet verzoek
tot onderzoek blijkt welke dieren nu precies getapt zijn. Ter illustratie zijnée inzendingen van één
Gezondheidsdienst gedurende ongeveer 2 maanden onderstaand weergegeven en de resultaten op
hundiagnostischewaarde beoordeeld.
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Bedrijf

Bevindingen

Diagnostische waarde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/3 lichtestijging,2xpos.gelijke titer
7xpos.,gelijke titer
2/19 stijging,17xpos.gelijketiter
1/3 stijging,2xpos.gelijketiter
6xpos.gelijke titer
1/10 stijging,9xpos.gelijketiter
6/12stijging,3xpos.gelijke titer,3xneg.
4xpos.gelijke titeren5xneg.
9xpos.gelijke titer
5xpos.gelijketiter, 1xneg.
3xpos.gelijketiter

12

6xbeide negatief

?
.'
?
?
.'
+/?
-

+

Om diverse redenen,waaronder controle immuunstatusinverband met aankoop,entingof „mixing",
vervolgen vaccinatie-effect e.d., werden 733 grotendeels enkele sera onderzocht op antistoffen
tegen PPV. Een en ander is te rangschikken onder routine-onderzoek in het kader van praktijk-uitoefeningenbedrijfsbegeleiding;rubriceringvandeuitslagenisnietzinvol.
Inproefverband werden nogeens1496seraonderzocht. Daaronder warenmonstersvanentingsproeven van de GD-Limburg, van door de Afd. ABP intensief vervolgde probleembedrijven en van een
gezamenlijke entproef van Nieuw-Dalland, GD-limburg en CDI. De resultaten van deze proeven
zullenin1983beschikbaar komen.

VIRUSINFECTIES BIJ PLUIMVEE
NEW CASTLE DISEASE (NCD).
Drs.F. W.Hilbink(1981), Dr.G.F.deBoer(1982)en medewerkers.
Uit slachtkuikens van 3 à4 weken met ademhalingsproblemen werd in het verleden zowel IB- als
NCD-virus geïsoleerd. De NCD-isolaten zouden persisterende vaccinvirussen of (zwakvirulente)
veldstammen kunnen zijn. De geïsoleerde stammen veroorzaakten na enting op eieren een sterftepatroon dat kenmerkend wasvoor lentogeen virus.Vantwee stammen,6026en 6540,werd de intercerebral pathogenicity index op resp.0.35 en0.18 ende „mean deathtime of median lethal dose" op
resp.107en89uurbepaald.Dezeuitkomsten lagenop hetniveauvanlentogenevirussen.
Eeneenvoudige classificatie ismogelijk d.m.v. bepaling van de thermostabiliteit van het haemagglutinine. Bij 56°Cverliezen lentogene PMV,stammen hun haemagglutinerend vermogen binnen 10min.,
mesogene PMVi stammen blijven haemagglutinatie geven tot 30 min., en bij diverse velogene virusstammenblijft dezeeigenschap langerdanéénuur intact.
In totaal werden 26 praktijkisolaten onderzocht. Op grond van de thermostabiliteit van het
haemagglutinine zoudenavolgende indelingkunnenworden gemaakt:
Herkomst
Slachtkuikens
Kalkoenen
Siervogels
Onbekend

Mesogeen
9x
2x
3x
12x

Lentogeen

6x

3x

1X

1X

2x
4x

8x

1X

Uiteraard zal nader onderzoek, bijvoorbeeld door middel van bepaling van de intracerebral
pathogenicity index (ICPI), moeten uitmaken of de stammen met wat verhoogde thermostabiliteit
inderdaadalsmesogene NCD stammenmogenworden beschouwd.
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INFECTIEUZE L A R Y N G O T R A C H E I T I S ( I L T )
Drs. F. W. Hilbink en medewerkers.
Diagnostiek en bestrijding.
Ten behoeve van de diagnostiek d.m.v. de immunofluorescentietest (IFT) werden diverse partijen
conjugaat geleverd aan de Gezondheidsdienst voor Pluimvee (GvP) en enkele andere Gezondheidsdiensten. Er w e r d e n ondermeer met behulp van deze test 52g e v a l l e n - p e r maand schommelend van 0
tot 1 0 - g e r e g i s t r e e r d .
Het geregistreerde aantal van 52 gevallen geeft een geflatteerd beeld van de situatie: niet alle gevallen
w o r d e n gediagnostiseerd en niet alle gediagnosticeerde gevallen werden geregistreerd. Ondanks dat
kan echter op grond van verdere informatie gesteld w o r d e n dat het aantal uitbraken en de daaruitvolgende schade beperkt was. Als gevolg hiervan w e r d in de meeste gebieden tegen het advies van de
GvP in overgegaan t o t één enting, die merendeels w e r d uitgevoerd in het midden van de o p f o k via de
oogdruppel methode. Sprayvaccinatie w e r d slechts in enkele integraties toegepast.
De vraag van de Gezondheidsdiensten naar antiserum en controle-antigeen t.b.v. de dubbelimmunodiffusietest was nihil. Dit, tezamen met het beperkte aantal doorgezonden isolaten wijst erop dat
de behoefte aan bevestiging van de diagnose, gesteld op grond van de IFT of alleen het macroscopisch
beeld bij sectie, gering was. Enerzijds zal dit samenhangen met het vaak duidelijke sectiebeeld, anderzijds lijken kosten en beperkte c.q. wisselende interesse de invoering van het gewenste vervolgonderzoek in de weg te staan.
Een begin w e r d gemaakt met de controle op de uitvoering van de serumneutralisatietest, die d o o r de
GvP w o r d t gebruikt v o o r evaluatie van de entingen. Spoedig bleek dat per monster aanzienlijke
verschillen in uitslag v o o r k w a m e n . Een oorzaak zou kunnen zijn de ontmenging van (grotere) serummonsters ten gevolge van invriezen.
Daar echter bij het gebruik van de test d o o r de GvP slechts eenvoudige conclusies w o r d e n g e t r o k k e n
uit reeksen van 10 à 20 monsters hadden deze fouten geen verstrekkende gevolgen. De zin van
controle w e r d echter d o o r alle b e t r o k k e n e n nog eens duidelijk gevoeld zodat voortzetting van het
controlerend onderzoek zal plaats vinden.
Onderzoek van vaccins en vaccinatiemethoden.
Oogdruppelvaccinatie.
H e t vergelijkend onderzoek vande inNederland toegelaten oogdruppelvaccins, gestart in 1979, werd afgerond. De volgende - toegelaten - vaccins werden meer of minder uitgebreid onderzocht: ASLLTivax® (importeur: Mycofarm, De Bilt) Intervet-Laryngovac® (fabrikant: Intervet International, Boxmeer), Mai-Sambergstam® (fabrikant: Mai-Jeruzalem, Israël en Ivaz-Padua, Italië, importeur: Duphar,
Weesp), Salsbury-Laryngovac® (importeur: Duphar, Weesp) en Sterwin-Broilertrake® (importeur:
Mycofarm, De Bilt). Daarnaast was het niet toegelaten vaccin LT-blen® (fabrikant: A b b o t , Abbotsville,
Canada) in het onderzoek betrokken.
Alle vaccinaties w e r d e n uitgevoerd bij dieren van 3 à 4 w e k e n oud. De challenge w e r d verricht met
intervallen van gemiddeld drie w e k e n d o o r intratracheale inoculatie van 1 0 3 3 T C I D 5 O * van de virulente
stam Cyanamid 6294. Evaluatie van de challenge vond plaats d o o r macroscopische inspectie van de
luchtpijp op de 4e dag p.c., in enkele gevallen gevolgd d o o r de IFT, histologisch onderzoek en virusisolatie.
De onderzoekgegevens, o o k uit de jaren 1979 en 1980, resumerend kan het volgende geconcludeerd
w o r d e n : In een gestandaardiseerde virulentiebepaling treden duidelijke verschillen tussen de vaccins
o p . De index, gebaseerd op deze test varieerde tussen de verschillende vaccins van 3,1 ± 1,5 tot 27,3 ±
7,4. Ter vergelijking:v o o r de virulente stam Cyanamid leverde de test een index op van 72(zie tabel 1).

*TCID5okomt overeen met EID50
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TabeM:
Stam

ASL-LTivax
Intervet- Laryngovac
Salsbury-Laryngovac
Sterwin-Broilertrake
Mai-Sambergstam
Abbot-LT-blen
Cyanamid (virulent)

Index

4,7
3,1
27,3
21,4
12,1
23,7
72

±
±
±
±
±
±

3,4
1,5
7,4
7,4
3,5
8,2

(n:=6)
(n:=5)
(n:=6)
(n:-5)
(n:=4)
(n:=3)
(n:=D

Duidelijk gecorreleerd met de restvirulentie van de vaccins waren andere eigenschappen als spreiding
en immunogeen vermogen. In de d o o r ons gehanteerde laboratoriumopstelling bleek bij vaccins met
index van 12,1 en hoger via registratie van seroconversie bij verklikkerdieren een spreiding k o r t na
vaccinatie aantoonbaar. De vaccins ASL-LTivax en Intervet-Laryngovac m e t e e n index van resp.4,7 en
3,1 vertoonden geen of zeer geringe spreiding (zie tabel 2). Aangenomen mag w o r d e n dat onder
andere omstandigheden deze vaccins met lage index een grotere spreiding zullen vertonen, gezien het
feit dat na vaccinatie virusvermeerdering plaatsvindt in de slijmvliezen van neus, oog, traankanaal en
sinus. De wetenschap echter dat een duidelijk relatief verschil binnen de groep vaccins aanwezig is, kan
bij afweging vanbestrijdingstaktieken zinvol gebruikt w o r d e n .
In een test met het vaccin Sterwin-Broilertrake w e r d aangetoond dat maanden na het stadium van
postvaccinale virusvermeerdering nog spreiding van vaccinvirus kan plaatsvinden.
O p grond van onze resultaten moet de informatie van de Amerikaanse producent dat het vaccin
Salsbury-Laryngovac (index 27,3) niet spreidt dan o o k beslist w o r d e n tegengesproken.

Tabel 2. Spreiding van vaccinvirussen 1 ).

Vaccin

Abbot-LT-blen
Sterwin-Broilertrake
Mai-Sambergstam
ASL-LTivax
Intervet-Laryngovac

Seroconversie van verklikker
dieren 28dagennavaccinatie2)

13/15 3 )
6/15
9/14
0/15 0/10 4 )
2/10

1) bezettingsdichtheid:8dieren/m 2 ;verhoudinggevaccineerde dieren-verklikkers als 5:2
2) verklikkerdieren toegevoegd 1 uurnavaccinatie
3) dieren metseroconversie/geteste dieren
4) 2etest.
Ten einde het immunogeen vermogen te evalueren w e r d e n vaccinaties volgens voorschrift van de
fabrikanten uitgevoerd bij SPF-Witte Leghorns van 3à4 w e k e n o u d . De challenge w e r d verricht d o o r
inoculatie van 10 3 s EID5o Cyanamid-virus in de luchtpijp, alo f niet gecombineerd met eenzelfde dosis in
sinus, oog of neus. De intratracheale toediening riep symptomen o p , die vergelijkbaar waren met de
verschijnselen waargenomen in het veld tijdens de uitbraak van begin 1980. De challenge w e r d geëvalueerd d.m.v. macroscopische inspectie bij sectie op de 4e dag p.i., deels gevolgd d o o r een IFT, histologisch onderzoek en/of virus-isolatie.
Bij alle onderzochte vaccins w e r d op de 5e dag p.v. een volledige bescherming tegen het ontstaan van
macroscopisch zichtbare afwijkingen in sinus en luchtpijp gevonden. In een tweede test met het vaccin
ASL-LTivax bleek bij challenge op een vroeger tijdstip dan de 5e dag p.v. dat in de sinus volledige
weerstand als bovengenoemd reeds op 2,5e dag p.v. aantoonbaar was terwijl de eerste volledige
weerstand in de luchtpijp op 4,5e dag p.v. w e r d geconstateerd.
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O p grond van deze gegevens kan geconcludeerd w o r d e n dat een volledige bescherming van het
gehele respiratieapparaat tegen het v o o r k o m e n van klinische afwijkingen na challenge bij alle vaccins
binnen 5dagen aanwezig is.
De duur van de bescherming bij intratracheale challenge varieerde sterk tussen de verschillende
vaccins.
Vaccinatie met ASL-LTivax riep in t w e e opeenvolgende identieke tests een immuniteit op die ± 10
w e k e n aanhield bij meer dan 90% van het k o p p e l . Daarna daalde de procentuele bescherming van de
koppels zeer geleidelijk. Na ± 25 w e k e n was nog 30 resp. 50% beschermd. De resultaten behaald met
vaccin Intervet-Laryngovac, verliepen hiermee parallel, hetgeen op grond van de virulentie-index van
dit vaccin verwacht mocht w o r d e n .
De overige vaccins met index variërend van 12,1 t o t 23,7 bleken in een eerste experiment over 6
maanden een bescherming bij meer dan 90% van het koppel te verschaffen gedurende de gehele
testperiode. In een tweede experiment met vaccin Sterwin-Broilertrake (index 21,4) bleek de
immuniteit, zelfs aan het einde van de testperiode van 10 maanden nog steeds bij meer dan 90% van het
koppel aanwezig.
In dit laatste experiment w e r d tevens nagegaan of er, ondanks afwezigheid van macroscopische
afwijkingen na challenge, toch een geringe virusvermeerdering plaatsvond in de luchtpijp. Drie w e k e n
navaccinatie werden echter bij onderzoek m.b.v. de IFT, histologische preparaten en virusisolatie geen
aanwijzingen hiervoor gevonden. Tien maanden navaccinatie was op 2dagen nachallenge bij een deel
van de dieren een geringe hoeveelheid virusantigeen aantoonbaar m.b.v. de IFT; op de 4e en 6e dag
p.c. verliep dit onderzoek negatief. De resultaten van het histologisch onderzoek waren in overeenstemming hiermee: bij een deel van de dieren trad in de luchtpijp een kortdurende infiltratie op van
polymorfkernigen, gevolgd d o o r lymfocyten.
De structuur van het slijmvlies inclusief de trilhaarzoom bleef intact. De virusisolaties verliepen steeds
negatief.
O m uit te sluiten dat de bovenbeschreven gunstige resultaten behaald waren onder invloed van een
relatief lage virulentie van de challengestam e n / o f een geringe challengedosis w e r d in het laatstgenoemde experiment o p 15 w e k e n na vaccinatie naast de Cyanamid-stam 10 3,6 EID 5 ogeïnoculeerd
van de officiële USDA-challenge stam en 10 3 6 EID 50 van de stam U-1076, die in onderzoek elders in
Europa als challengestam in gebruik is. De drie proefgroepen van elk 10 dieren bleken alle volledig
beschermd. O o k verhoging van de challengedosis van 10 3 3 EID50 t o t 10 5 3 EID50 toegepast 3w e k e n en
10 maanden navaccinatie,leidde niet tot slechtere resultaten.
Vanaf het begin van het onderzoek w e r d iedere challenge gecombineerd met serologisch onderzoek.
Weliswaar bleek - volgens verwachting - dat dit onderzoek de challenge niet k o n vervangen, maar dat
er een indicatieve waarde niet aan kan w o r d e n ontzegd: Kort na vaccinatie (3-6 w e k e n pv) is de
procentuele seroconversie reeds een goede maat voor de procentuele bescherming. Daarnaast bleek
in beide tests met het vaccin ASL-LTivax het dalende percentage virus positieve dieren gepaard te gaan
met een afnemend aantal seropositieve vogels.
Kort nade vaccinatie was de correlatie tussen bescherming en sero-conversie laag(tabel 3).
Tabel 3. C o r r e l a t i e tussen seroconversie en bescherming.

Tijdstip navaccinatie
i n w e k e n p.v.

Bescherming

2

10/10 1 )

6

10/10

14

18/20

19

22

5/10

12/20

24

31,5

4/10

12/23

Serologisch positief

8/92)

10/10

15/16

6/8

11/20

7/8

21/25

Proc.overeenkomst
challenge-SN-test

89

100

100

62

53

25

70

1) aantalkuikens beschermd/totaal aantal kuikens
2) aantalseropositieve kuikens/aantal monsters onderzocht.
De volgende vuistregel zou op basis van deze en eerdere resultaten geformuleerd kunnen w o r d e n : Is
een dier k o r t navaccinatie positief in de test, dan is het dier langdurig beschermd. Afwezigheid van een
serumtiter wijst op afwezigheid van bescherming o f een kortdurende geringe immuniteit. Bij
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afnemende immuniteit in een koppel neemt ook het aantal seropositieve dieren af. De individuele
correlatie is hierbij echter laag. Het verbinden van conclusies aan de hoogte van de serumtiter is
hachelijk:detitersvariërenvan0tot 5endestandaardafwijking vandetestis± 1. Vaccins meteenlage
virulentie-indexgevengemiddeldeengeringe seroconversie.

Virulentie-onderzoek van ILT-stammen.
Inhet kader vanhet in 1979gestarte onderzoek naar eenbruikbare virulentie-index voor ILT-stammen
werddestandaardafwijkingvandetestbepaaldbijgebruikvanéénvirusverdunningen100kuikens.Bijdeze
methode onderscheidde de standaardafwijking van ± 8 (n = 5) zich niet essentieel van de standaardafwijkingvandedaarvoorgehanteerdetestopzet: 3 verdunningenen60dieren.Devergelijkingvan
stammenwerd derhalve onveranderd voortgezet. Ook eenandere statistische behandelingvandetestresultatenbleek nietzinvol,zodatook hierdeoudemethodiek gehandhaafdbleef.Deeindresultatenzijn
vermeldonder onderzoek vanvaccins.
Vier vaccinswerden vergeleken ineentest zoals het United States Deparment of Agriculture (USDA)
die voorschrijft inhet kader vandetoelatingsprocedure voor vaccins.De4onderzochte vaccins doorstonden detest,maareenonderscheid,zoals dit tot uiting komt inonze testopzet, was afwezig (tabel
4).
Tabel4. USDA onschadelijkheidstest (CFR113-163).
Vaccin

Titer perampul

in,0logTCID
ASL-LTivax
Intervet-Laryngovac
Poulvac-ILT
Sterwin-Broilertrake

6,4
6,1
6,2
5,9

sterfte
50

2/25
2/25
0/25
3/25

Spray-enaërosolvaccinatie bijouderedieren.
Deinhet vorige verslagjaar gerapporteerde proeven haddenwisselende resultaten opgeleverd:ineen
eerste experiment werd geen bescherming verkregen: ineen tweede slechts bij 50%van het koppel.
De informatie die nadien uit de praktijk verkregen werd, bevestigde deze resultaten,alhoewel ineen
aantalgevallen descore aanbeschermde dieren c.q.dieren met sero-conversie beduidend hoger was
dan de 50%,behaald in een der laboratorium-experimenten. Het is niet onmogelijk dat het moment
vanenting(8à12i.p.v.4weken) en/of hettype kip (zwaardere rasseni.p.v.dewitte SPF-Leghorn) tot
ditverschilhebbenbijgedragen.
Desondanks is de verwachting, uitgesproken in het voorgaande jaarverslag,grotendeels uitgekomen:
de resultaten van spray-entingen in de praktijk waren sterk variabel: het immuniteitsniveau van de
oogdruppelentingwerd slechts zelden bereikt enentreacties waren inhet algemeen zwaarder danna
oogdruppelvaccinatieentradenopeenlatertijdstip pvop.
Omdat dewensILT-vaccinatiesuit te voeren m.b.v.dearbeidsbesparende spray-/aerosolmethode bleef
bestaan en uit de USA informatie verkregen werd over redelijk succesvolle toepassing met een vaccin
(Vineland®)werdenenigeexperimenten met dit vaccinuitgevoerddoor deafdelingCenSinsamenwerking met de afdeling Pluimveeziekten. Dit onderzoek leverde de volgende resultaten. Na een eerste
aërosolvaccinatie op 4 weken m.b.v. een Atomist -sprayapparaat bleek in de standaardchallenge met 10 à 20 dieren vanaf 1week tot 11 weken pv een percentage dieren schommelend
tussen 55en80%immuun. Deserologische response vanhet koppel liep hiermee parallel. Eentweetal
vaccinaties uitgevoerd op identieke wijze bij kippen van 8weken resulteerde bij challenge op 1en 11
weken pvin 100en70 resp.100en98%immune dieren.Ook hier leverde desérologie overeenstemmenderesultatenop.
Indedriegenoemde experimenten spreidde hetvaccinblijkensserologischonderzoek 17dagennade
vaccinatie naar 50, 100 en63%vande verklikkerdieren, 45tot 60 dagen nade vaccinatie waren deze
cijfers:71,100en100,hetgeeneropwijst datdespreidingvanhetvaccinviruslangentijd voortgaat.
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Ook hier werden duswisselende resultaten behaald. Hoewel het geringe aantal experimenten en de
beperkte hoeveelheid erbij betrokken dieren geenzekere conclusiestoelaten,isaerosolvaccinatie op
8weken misschieneffectiever danop4weken.
Indegestandaardiseerde virulentiebepaling hadhetvaccinVinelandeenindexvan20,8±9,9(n=4). Dit
cijfer past goed bij de gevonden mate van spreiding en het ligt voor de hand te concluderen dat het
goedeeffect vanditvaccinmedebepaaldisdoor deaanzienlijke restvirulentie.
Het gastheer-spectrum van ILTV.
Aansluitendop de infecties,in 1980 uitgevoerd bij pauwen enfazanten,werden kanaries,parkieten en
parelhoenders op diverse plaatsen in de luchtwegen geïnoculeerd met hoge doses (± 10 5 TCID S0 per
dier) virulent ILT-virus.
Zowel bij kanaries alsparkieten (seronegatief) werden nainfectie met de USDA-challengestam geen
klinische en patholoog-anatomische afwijkingen geconstateerd. De IFT en virus-isolatie (3 passages)
uitgevoerd op de4edagnainoculatie,verliepen negatief. Ook werd na2,5weken geen seroconversie
vastgesteld.
De veronderstelling van Kronberger (Haltung von Vögeln, Krankheiten der Vögel, Gustav Fischer
Verlag Stuttgart-New York 1978) dat ILTV mogelijk bij kanaries klinische ademhalingsbezwaren
oproept wordt hierdoor tegengesproken. Nainfectie van4weken oudeseronegatieve parelhoenders
werden klinischenpatholoog-anatomisch geenafwijkingen geconstateerd.
Herhalingvandeproeven lijkt gewenst omdat deresultatenvanuitgevoerde immunofluorescentietests
nietinovereenstemming warenmet dievanserologisch onderzoek.

AVIAIRE LEUKOSE
Dr.G.F. Deßoer enmedewerkers.
Het onderzoek gericht op de ontwikkeling van in de praktijk toepasbare methodieken voor de
preventie vanlymfoïdeleukose,zoalsgedetailleerd beschrevenindiversevoorgaande verslagen,werd
in de verslagperiode voortgezet. Op basis van de bestrijdingsexperimenten bij drie Witte Leghornstammen,aanwezigop het Zoötechnische Instituut vande Faculteit der Diergeneeskunde, enbij twee
grootouderkoppels van Nederlandse pluimveefokbedrijven werd deconclusie bereikt dateenschaalvergroting van de bestrijdingsexperimenten gewenst was. De financiering van het aviaire leukose
onderzoek door Afd.Diergeneeskunde-TNO wasinmiddelsvervallenennieuwe fondsenvoor Pluimvee-onderzoek waren niet beschikbaar. Uit het overleg tussen de voorzitter van de NRLO-contactcommissie Leukose bij Pluimvee,de Gezondheidsdienst voor Pluimvee (GvP),hetbedrijfslevenen CDI
kwam tenslotte de volgende oplossing voort: Het project „Experimentele bestrijding van lymfoïde
leukose in de praktijk" wordt in eerste instantie gerealiseerd bij de twee pluimvee-fokbedrijven,
Euribrid B.V. te Boxmeer en Hypeco-CPI te Nuland, die beide het basisfokmeteriaal in Nederland
aanhouden. Begonnen wordt met twee stammen per bedrijf. Het diagnostisch onderzoek, CBR t.a.v.
ALV-gs-antigeen op eiwitmonsters,wordt verricht door de GvP.Het CDI heeft de wetenschappelijke
begeleiding vanhet project enproduceert het benodigde „vaccin". Definanciering geschiedt grotendeelsdoor hetbedrijfsleven.
In de aanvangsfase worden de positieve bevindingen van de GvP door het CDI gecontroleerd door
middel van de ELISA. Het CDI verricht verder oriënterend onderzoek, voornamelijk gericht op het
voorkomen vanendogeenALVenverbeteringvandiagnostische methodes.
Bij inventariserend onderzoek inJanuari/februari 1982 bleek op beide fokbedrijven dat de basisfokstammen, op enkele uitzonderingen na, slechts een laag „shedding"-percentage vertoonden. Deze
gunstige bevinding heeft ertoe geleid dat eind 1982op beide fokbedrijven te samen intotaal reeds 26
fokstammenbijhetindividuele selectiesysteemzijnbetrokken.
Inhet kader vanhet oriënterend onderzoek werden totaal±8.500eieren onderzocht. Twee koppels,
nakomelingenvaneenfokstamwaarop in 1981debestrijdingsmethodewastoegepast,werden geheel
negatief bevonden. In 1983 zal een oriënterend onderzoek verricht worden bij slachtkuikenmoederdierkoppels enleghennen-eindproducten WL en middelzwaar.
Intotaalzijnin 1982inhet kader vandeindividuele selectie ±52.500 broedeieren door de GvP-Doorn
met de CBR-eiwit onderzocht (26 stammen). De stammen waarbij in het oriënterend onderzoek
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een hoog percentage positieve hennen werd aangetroffen (2stammen- legsector WL) zijn voorlopig
buiten het individuele selectie-onderzoek gehouden. Bij deze stammen wordt slechts een reductieprogramma voorgesteld. Eventueel is „out-breeding", door middel van paring met negatieve hennen
vaneenALV-negatieve koppel,teoverwegen.
Volgend op deselectie van hennen die geen ALV uitscheiden viabroedeieren werd gestart met vaccinatie (= controlled exposure) bij een aantal foktomen. Dit geschiedde na selectie op productiekenmerken door de fokkers. Tot dusver werden bij de bestrijdingsproeven in totaal 20.000 kuikens op
eenleeftijdvantwee maandengevaccineerd. Bijgeenvandeze dieren kwam eenlymfoom tot ontwikkeling,althanswerd nietopgemerkt, encongenitale uitscheiding vanALV,wat bijei-onderzoek tijdens
delegperiode zoukunnenwordenvastgesteld,bleef achterwege.
Het onderzoek binnen het CDI was gericht op de ontwikkeling van een double antibody sandwich
(DAS) ELISA voor detectie van ALV gs-antigeen enop verbetering van detectie-methoden vanvirusuitscheiders.
De DAS-ELISA isgevoelig,specifiek en eenvoudig uitvoerbaar. De gevoeligheid overtreft die vande
CBR met eenfactor 60, en ligt op hetzelfde niveau als van een radio-immune-assay. De bevindingen
vanditonderzoek zijnineentweetalpublicatiesvastgelegd.
Insamenwerking met het RIVte Bilthoven werd de productie vanmonoclonale antistoffen ten aanzien
vanstructurele eiwitten vanALV ter handgenomen. Eenvijftal hybridomacellijnen zijnreeds beschikbaar. De problemen van de productie van geschikte antisera in hamsters en konijnen, waarmee de
ELISAtot dusveruitgevoerd diendeteworden,zijndaarmeevandebaan.

INFECTIEUZE BRONCHITIS.
Dr.G.F.deBoer en medewerkers.
Vooruitlopend op de overdracht van de virologische taken van de Afd. Pluimveeziekten te Doorn,
werd begin 1982het IBV project ter handgenomen. Eentwaalftal IBV-variantstammen ontvingen we
van de Gezondheidsdienst voor Pluimvee en Laboratorium Dr. de Zeeuw. De virusstammen werden
aangekweekt, antisera bereid en viruszuiveringstechnieken uitgewerkt. Onderscheid tussen de
variantstammen konden worden gemaakt door middel van immuun-elektronenmicroscopie. De
verkregen patronen inkruisopstelling vertoonden weinig overeenkomst met de resultaten vanserumneutralisatietestsineieren.
Met behulp vande ELISA konden inkruisopstelling slechts minimale verschillentussende diverse IBVvariantstammenworden geregistreerd.

ZIEKTE VAN MAREK.
Or.G.F.deBoer, Dr.A.LJ. Gielkens, Dr.H.L Oei, Drs.J. M. A.Pol, Dr.F. Westenbrink en medewerkers.
Naar aanleidingvaneenverzoek vandeGezondheidsdienst voor Pluimvee werden enkele proeven verrichtterbestuderingvaneventueleverschillentussenMarekvaccinatiesbijeendagskuikenswaarbijhetvaccinsubcutaanof, opdevoorgeschreven wijze, intramusculair werdtoegediend.
Beide keren werden vier proefgroepen ingezet. Groep A ontving de praktijkdosering, en de overige
vijfvoudige verdunningen hiervan.Challenge geschiedde volgens devoorschriften vande International
Associationof Biological Standardizationopde9delevensdagmetresp.GA-5virusende Kuyt-stam.
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Debevindingen,naeenobservatieperiode van 10weken,zijninonderstaande tabelweergegeven.
Challenge met MDV-GA-5
Wijze van toediening
Groep

Dosering
FFU TCID 50

A
B
C
D
Controle

469
94
19
4
-

960
192
38
8
-

i. m.

1/29*
8/29
26/29
25/29
39/40

(3)**
(27)
(89)
(86)
(96)

s.c

8/27 (30)
23/28 (82)
27/30 (90)
28/30 (93)
40/40 (100)

Challenge metMDV-K.
i.mi.

1/29
17/29
23/30
23/30
31/39

(3)
(58)
(77)
(77)
(80)

s.c

7/29
19/29
26/28
24/30
31/39

(24)
(65)
(92)
(80)
(80)

* AantaldierenmetMareklesies/totaalaantalkuikens
** PercentagekuikensmetMareklesies
Probit analyseberekeningenopdechallenge resultatenleverdendevolgendegetallen:
Challenge met MDV-GA-5
i.m.
- PD 50 *inFFU
- 95%betrouwbaarheidsintervalvanPD50

67
36-125

s.c.
216
2.3-32863

Challenge met MDV-K
i.m.
149
36-624

s.c.
222
36-1759

* Protectivedose50
EenX 2 toetsopdeze2 x 2 tabelgeeftaandathetpercentage beschermde kuikensinde intramusculaire
groep van groep B met MDV-GA-5 challenge significant hoger is dan het percentage beschermde
kuikens nasubcutane vaccinatie (p < 0.01). Eensoortgelijke tabel van groep A uit een tweede proef
geefteveneenseensignificantverschil(p < 0.05),tennadelevandesubcutanevaccinatie methode.
Eenproef, waarbij ook hogere doseringen werden getest,gafeensoortgelijk resultaat. Ook nulagde
PD50bijs.c.toediening 4x hoger danbij i.m.applicatie. Bijs.c. Marek vaccinatie,zoalsm.b.v.automatischeapparatuur wordt toegepast, dient men zichte realiseren dat de werkzaamheid van het vaccinis
verminderd en daarmee ook de veiligheidsmarge. Ter compensatie zou een verhoging van de vaccindoseringoverwogen kunnenworden.
Een vergelijkend onderzoek t.a.v. de virulentie van diverse Marekvirusstammen werd ingezet door
middelvaninovoinjectievaneierenafkomstigvandevoor Marek zeergevoelige Cornell S lijn.
Bijde MDV stammen GA-5, CVI-988, HPRS-24en SB-1kwamen lymfomentot ontwikkeling bij resp.
70%,2%,2%en0%vandekuikens.Vroege sterfte tradvooralop bij MDV-GA-5. Bijdestammen CVI988, HPRS-24enSB-1 werden overwegendzenuwlesiesvantype Bgeregistreerd.
Eerder werd gemeld dat MDV CVI-988 in de 35ste weefselkweek passage, zoals verwerkt in de
commerciële Marekvaccins, verlammingen enneuritis veroorzaakte bij Rhode Island Redkuikens. Het
virus werd verder geattenueerd door middel van voortgezette passage en plaque-clonering. De
genoemde Mareksymptomentraden bij RIRkuikens niet op bijvaccinatie met de 51steen97ste MDVCVI passages. De werkzaamheid van de 97ste passage bleek sterk verlaagd ten opzichte van het
commerciële vaccin,maar PD50-bepalingenverricht met de 51stepassagegavenaandatdewerkzaamheidvanhetvaccinop dit passageniveaunognietisverminderd.
Voor landen die vaccinatie met MDV CVI-988 vaccin afwijzen op basisvande bewezen virulentie van
RIRkuikens,eenvirulentie die overigens afwezig isten aanzien van kuikens in de praktijk, biedt deze
51stepassagemogelijk uitkomst.
Hetoncogeniteitsonderzoek vanvier Marek virusstammen isafgerond.Voor dejuiste interpretatie van
enkele histologische beelden is overleg gepleegd met Dr. L. N. Payne van het Houghton Poultry
ResearchStation.Verwerkingvanderesultatenzalin 1983geschieden.
Hetpathogeniteitsonderzoek vandrie verschillende celcultuurpassages van MDV CVI-988en HVT in2
kipperassen,iseveneensafgerond.Verwerking vanderesultatenzalin 1983geschieden.
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Moleculair-biologisch onderzoek.
Binnen het kader van het project „ Z i e k t e van M a r e k " w o r d t moleculair-biologisch onderzoek verricht
aan Marek's disease virus (MDV) stammen en antigeen verwante „herpesvirus o f t u r k e y " ( H V T ) stammen. O p grond van analyses van virus-specifieke Polypeptiden d o o r middel van een-dimensionale
(1D) en twee-dimensionale (2D) (scheiding naar lading en grootte)-gel-electroforese, bleek het
mogelijk o m biologisch verschillende virusstammen onder te verdelen in drie moleculair-biologische
groepen (zie voorgaande verslagen). Het onderzoek w e r d voortgezet met de isolatie en karakterisatie
van nucleocapsiden van verschillende M D V - e n HVT-stammen. Door kernen vanvirusgeïnfecteerde en
radioactief gemerkte cellen te lyseren en de lysaten vervolgens te o n d e r w e r p e n aan een snelheidscentrifugatie op een lineaire sucrose-gradient, werden gezuiverde nucleocapside-preparaten verkregen. Deze w e r d e n geanalyseerd d o o r middel van 1D- en 2D-gelelectroforese. De nucleocapside-specifieke Polypeptiden van de onderzochte vijf MDV- en twee HVT-stammen bleken sterk met
elkaar overeen te k o m e n . Per moleculair-biologische groep w e r d een karakteristiek 2D-polypeptide
patroon verkregen, dat, op grond van kleine verschillen in lading en/of molecuulgewicht van bepaalde
Polypeptiden, duidelijk te onderscheiden bleek te zijn van de patronen van de overige t w e e groepen
(zie tabel). Inhet patroon van moleculair-biologische groep 2bleek een extra polypeptide aanwezig te
zijn. De nucleocapside-specifieke polypeptide patronen van de HVT-stammen HVT-Fc126 en
PB-THV, (samen moleculair biologische groep 3vormend) bleken op grond van een verschil in molecuulgewicht vanéén polypeptide van elkaar te onderscheiden te zijn (zie tabel, p50 (=polypeptide met
molecuulgewicht van 50.000 dalton)).
O p grond van een vergelijking van onze resultaten met gegevens uit de literatuur kan w o r d e n geconcludeerd dat M D V - en HVT-nucleocapsiden morfologisch (elektronenmicroscopische waarnemingen) z o w e l als wat polypeptidesamenstelling betreft, sterke overeenkomst vertonen met nucleocapsiden van andere herpesvirus-stammen.
De uit dit o n d e r z o e k verkregen resultaten bevestigen de eerder gemaakte differentiatie van M D V stammen en HVT-stammen in drie moleculair-biologische groepen. Het bleek niet mogelijk o m op
grond van 2D-gelanalyse van nucleocapside-specifieke Polypeptiden onderscheid te maken tussen
oncogene MDV-stammen en d o o r attenueren daarvan afgeleide vaccinstammen. Daarmee blijft de
vraag open w e l k e moleculair-biologische verschillen ten grondslag liggen aan de biologische verschillen die tussen deze stammen w o r d e n waargenomen.
Het onderzoek w e r d gesteund d o o r het Koningin Wilhelmina Fonds.

P o l y p e p t i d e - s a m e n s t e l l i n g van M D V - en H V T - n u c l e o c a p s i d e n :
Moleculair-biologische g r o e p 3
Polypeptide
„major"
„minor"
p140
p120
p115
p102
pSO
p40
P39
p33

I

II

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

H
H
H
H
Hb

B
4
B

+

—
p14

+
+

+

III
HVT-Fc126 PB-THV,

Bc
Z

H
H
H
H
Hb

+

—
Bc
Z

+. H, B,Z: Het polypeptide isgelijk aan (+) of hoger in molecuulgewicht (H), meer basisch (B) of meer zuur (Z)
dan hetovereenkomstige polypeptide inhet 2D-patroon vanmoleculair-biologische groep I.
4
: polypeptide komt alleen inhet patroon vangroep II voor.
a
: Mol. biol. groep bevat o.a. MDV-K, MDV-CVI 988 en MDV-HPRS-16/att; groep II bevat o.a. MDVSB-1en MDV-HPRS-24;groep lil bevat HVT-Fc126en PB-THV,.
b
: , , p 5 0 " van PB-THV, is hoger in molecuulgewicht dan het overeenkomstige polypeptide
van HVT-Fe126.
c
: „ p 3 3 " van groep III is meer basisch dan het overeenkomstige polypeptide in het patroon
van groep II.
45

Begin 1981 w e r d voor de preventieve vaccinatie van 20 C D I - m e d e w e r k e r s het konijnezuigelingen
hersenweefselvaccin van het RIV vervangen d o o r een intradermale injectie met 0,2 ml van het Human
Diploid Cellculture Vaccine van Merrieux. De ontwikkeling van de humorale immuniteit w e r d vervolgd
door p r é - en postvaccinaal bloed te verzamelen en de hoeveelheid antistoffen te bepalen ineen serumneutralisatietest tegenover ongeveer 50 LD 5 0 CVS virus in muizen. Bij alle personen w e r d na 3 vaccinaties een goede immuniteit aangetoond. Het ligt in de bedoeling jaarlijks een hervaccinatie te verstrekken.

Tabel 1. O v e r z i c h t o n d e r z o e k op rabies.

Diersoort

Ingezonden aantal
1981
1982

Vos
Hond
Hamster
Haas
Bunzing
Eekhoorn
Das
Gerbil
Konijn

123
15
15
2
2
1
1
0
0
0

108
12
6
0
0
0
0
3
3
1

Totaal

159

133

Kat

Alleonderzoekingen verliepen negatief.

Tabel 2. O v e r z i c h t a a n t a l ingezonden vossen* per inspectie V . D . in 1981 en 1982.

Totaal Groningen Assen
Zwolle
Arnhem Bilthoven Venlo
'81 '82 '81 '82 '81 '82 '81 '82 '81 '82
'81
'81 '82

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

denBosch R'dam
'81
'82

4
4
6
35
10
14
5
8
4
9
3
6

2
1
0
2
4
0
2
0
1
0
1
0

2
2
0
9
0
3
2
0
1
4
2
0

0
1
4
17
15
15
6
3
2
1
9
3

2
2
5
24
9
7
2
5
3
4
1
4

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

1
2
0
0
7
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
2
0
3
1
2
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
4
5
1
0
0
0
3
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

123 108

13

25

76

68

4

2

12

9

1

16

3

1

1

5
5
6
23
31
16
10
4
4
4
12
3

* Eennestjonge vossenisbij hetonderzoek enindetabelalsééninzendingbehandeld.
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DIAGNOSTISCH EN PROJECT-ONDERZOEK DOOR DEVIROLOGISCHE AFDELING
TE ROTTERDAM.
Dr.P.R.Rondhuis enmedewerkers.
1981.
Uit ca.700 materiaalinzendingen, afkomstig van dertien verschillende species,werd getracht virus te
isolerendoor entingopcelcultuurofopeieren.Debelangrijkste resultatenwaren:
Isolatie vanhetvirusvandeziekte vanAujeszky (91x),vooral uit honden,kattenenpelsdieren. Enkele
isolaten werden verkregen uit verworpen biggen. Isolatie van (vermoedelijk) influenzavirus (3x) op
celcultures. Talrijke pogingen tot isolatie vandit virus uit varkenslongen d.m.v.allantoisholte-enting in
eierenleiddenniettot resultaat.
Ook pogingen IBR-viruste kweken uitverworpen runderfoetenhaddengeensucces.
Orgaanvocht (vocht uit borst- en/of buikholte, vocht uit organen van borst- en buikholte) van verworpen biggen werd onderzocht op de aanwezigheid van het porcine parvovirus en/of haemagglutinatieremmende antilichamentegenhetgenoemde virus(tabel 1 en2).
Tabel 1. Haemagglutinatie m.b.v. rode bloedcellen cavia op het porcine parvovirus in
orgaanvocht vanvarkensfoeten.
Haemagglutinatie titer
j
geen

1:2

dubieus onverdund

I
! 1:8
!

1:4
!

658

18

3

5

3

!
!
! 1:16 | 1:32
I
!

2

0

1:64

cytotoxisch

0

35

0

Vande 689 monsters, die geschikt waren voor onderzoek, werd 13x (1,8%) de haemagglutinatietest
positiefbeoordeeld.

Tabel2. Haemagglutinatie-remmings( H l ) test orgaanvochtverworpen biggen.
Reciproke Hltiter tegen4haemagglutinatie eenhedenporcine parvovirus
<4

4

8

16

275

73

48

41

i

i

32

64

128

256

512

1024

2048

35

27

28

10

23

17

8

4096 >8192 cytotoxisch

4

9

6

Vande 600 monsters,die geschikt waren voor onderzoek, werden 325(54%) positief gescoord inde
Hltest.
Hetporcine parvovirus lijktopeenaantalvarkensfokbedrijven nogalwatproblemente veroorzaken.
Vocht afkomstig uit het slijmvlies vande uterus vanzeugen werd ook onderzocht op Hl-antilichamen
tegenhetporcine parvovirus (tabel3).
Tabel 3. Reciproke H l - t i t e r in vocht uit uterusslijmvlies van zeugen tegen porcine parvovirus.
<4

4

8

16

32

64

128

256

0

0

1

2

0

2

2

4

512 | 1024

2048

4096 >8192

!
I

0

!

1

1

1

i

Hoewel het aantalonderzochte monsters (14) klein is,isde uitslagvanhet onderzoek niet verrassend
(geenenkelezeugzonderantilichamen).
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O p grond van de resultaten van het onderzoek van rundersera naar het v o o r k o m e n van Hl-antilichamen tegen het porcine parvovirus w o r d t d o o r ons een H l - t i t e r v a n 1 : 4alsaspecifiek beschouwd.
Het aantal varkenssera dat onderzocht w e r d op Hl-antilichamen tegen het porcine parvovirus bedroeg
761. Van deze sera waren 728 (95%) positief (tabel 4en 5).

Tabel 4. R e c i p r o k e H l - t i t e r in varkenssera t e g e n porcine parvovirus.

<4

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096 >8192

33

43

17

20

15

14

16

20

39

6,

102

160

213
.

Vande 213 varkenssera met Hl-titer > 8192w e r d nagegaan hoe h o o g d e titer was.

Tabel 5. H o o g s t e r e c i p r o k e H l - t i t e r in varkenssera t e g e n porcine parvovirus.

8192

88

16384 ! 32768 I 65536 i 131072

59

i

54

11

Lage Hl-titers tegen porcine parvovirus w o r d e n praktisch steeds gevonden bij opfokzeugjes die apart
zijn gehuisvest (titers 1 : 4 - 1: 64). Van deze dieren kan men verwachten dat, als ze drachtig zijn gew o r d e n en in de grote zeugenstapel w o r d e n geplaatst, zij een groot risico lopen besmet te geraken.
Het een en ander w o r d t d o o r de ervaringen in de praktijk bevestigd.
Van het porcine parvovirus is vrij gemakkelijk een water-in-olie vaccin te maken nadat het virus d o o r
middel van binair-imine isgeïnactiveerd. Dit vaccin gaf een goede immuunrespons na 1x vaccineren (2
ml intramusculair).

Er werden 141 sera van slachtzeugen en slachtberen onderzocht op neutraliserende antilichamen tegen
Aujeszky disease virus ( A D V ) . Van deze sera hadden 1 36 (96%) antilichamen (tabel 6).

Tabel 6. N e u t r a l i s e r e n d e a n t i l i c h a m e n in sera van slachtzeugen en s l a c h t b e r e n t e g e n 100
TCID50ADV.
Geen
antilichamen in

onverdundserum

Antilichamen in serum

onverdund

1 : 2 11:4

1:8 !1:16 1 : 3 2 1 : 64j 1:128 !1:256 |1: 512

12 i 28 i 28 ! 24

15

1:1024

14

Van diverse bedrijven werden 1050 varkenssera getest op neutraliserende antilichamen tegen A D V .
Van 1033 sera,die geschikt waren voor onderzoek, hadden 892 (86%) antilichamer, (;e.bci 7).
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Tabel 7. Neutraliserende antilichamen in varkenssera van diverse herkomst tegen 100
TCID 5 0 ADV.
Geenantilichamenin

Antilichamen inserum
cyto1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 toxisch

onverdund serum

onverdund

1:2

1:4

1:8

141

42

78

99

168

129

117

93

28

78

29

31

17

Inhet kader vanvirulentie-onderzoek vangeattenueerde ADV-vaccins bij 5daagse kuikens,die intramusculair in de dijspieren met het vaccin-virus werden ingespoten, werd bij de overlevende en
controle kuikens serologisch onderzoek verricht. De controle kuikens bleken steeds negatief te zijn
gebleven(tabel8).

Tabel8. Neutraliserende antilichamen tegen 100TCID 5 0 ADV inseravanmet geattenueerd
ADV vacciningespoten kuikensencontrole kuikens.
Geenantilichamenin

Antilichamen inserum

onverdund serum

onverdund

1:2

1:4

1:8

18

4

18

4

7

1:16
i
!

)

6

1:32

1:64

cytotoxisch

1

1

6

I

Vanslachtzeugenenslachtberen werden 144seraonderzocht opdeaanwezigheid van neutraliserende
antilichamentegen hettransmissible gastro-enteritis (TGE)virus.Vandeze serahadden 16of 11%antilichamen(titer > 1 : 2;tabel9).

Tabel 9. Neutraliserende antilichamen in sera van slachtzeugen en slachtberen tegen 100
TCID 5 0 TGEvirus,stam Purdue.
Geen
antilichamen

Antilichamen inserumverdunning
I

(<1:2)

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

>1:128

4

2

!
128

2

2

2

I
]

3

1

Erwerden 593seravanvarkensonderzocht afkomstigvanbedrijven waarde praktiserende dierenarts
op grond van klinische verschijnselen meende dat een TGE virusinfectie in het spel kon zijn. Van 574
seradiegeschiktwarenvooronderzoek hadden 139(24%)antilichamen (tabel 10).
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Tabel 10. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0 TGE virus in sera van varkens
afkomstigvandiverse bedrijven.
Geen
antilichamen

Antilichamen inserumverdunning

(<1:2)

1:2

435

23

,

1:4

1:16

17

14

1:32

1:64 j > 1 :128 jcytotoxisch

21

17

23

19

Vanslachtzeugen en slachtberen werden 184sera onderzocht op neutraliserende antilichamen tegen
Talfanvirus (eenneurovirulent porcine enterovirus).
Alleserablekenpositieftezijn(tabel 11).

Tabel 11. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0Talfanvirus in sera van slachtzeugenenslachtberen.

Geen
antilichamenin
onverdund serum

Antilichamen inserum

onverdund ;

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

11

29

36

| >1:64

102

Ook 38 varkenssera afkomstig van diverse bedrijven bleken neutraliserende antilichamen tegen
Talfanvirustebezitten.
Hieruit blijkt dat enterovirussen behorend tot de Talfanvirus serogroep onder de Nederlandse
varkensstapelcirculeren.
Chlamydiaonderzoekmetbehulp vancelculturen.
Erwerd gebruik gemaakt van Hela-cellen, kippeëmbryo-cellen en McCoy-cellen. Met McCoy-cellen
werden debeste resultatenverkregen.
Chlamydia's afkomstig van schaap, rund en vogel (parkiet, papegaai) geven in McCoy cellen beelden
dienietvanelkaarzijnteonderscheiden.

OnderzoekvanE.colistammenophetproducerenvan„labiletoxin"of„verotoxictoxin".
Metgebruikmaking vanverocellen bleek hetmogelijk E.coliL.T.„in vitro" aantetonen.
Verschillende bacteriestammen produceren morfologisch verschillende cytopathologische effecten.
Ziektevan Aujeszky(ADV).
ErwerdgetrachteenindruktekrijgenoverdesnelheidwaarmeeADV geïnactiveerdwordt ineenfaecesurine mengsel. De aanleiding hiertoe was demeermalen geopperde veronderstelling uit de praktijk dat
d.m.v.drijfmest ADV wordt verspreid.
Om deze hypothese te toetsen werd een serie proeven genomen met faeces en urinemonsters van
i.willekeurige gezonde" varkens. Hieraan werd een bekende hoeveelheid virus toegevoegd. Na
centrifugeren werd de bovenstaande vloeistof gefiltreerd eninverdunningen geënt op MDCK-cellen.
Deze van de hond afkomstige cellijn is ongevoelig voor verschillende in ..normale" varkensfaeces
voorkomende vanhetvarkenafkomstigevirussen.
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De meeste AD-virusstammen konden nadrie tot vijf dagen bewaren bij kamertemperatuur niet meer
wordenaangetoond,éénstambehieldechter meerdantiendagenzijn infectiositeit.
Dit onderzoek lijkt de conclusie te wettigen dat, hoewel inde meestegevallen met Aujeszkyvirus besmette mest naca.een week zijn infectiositeit wel verloren zal hebben,met uitzonderingen rekening
gehoudenmoet worden.
Met een aantalgeïnactiveerde Aujeszkyviruspreparaten werden skintests uitgevoerd. Het virus was in
verschillende celcultures gekweekt en met uiteenlopende chemische en fysische middelen geïnactiveerd. Uitditoriënterendonderzoek bleek het volgende:
1. Het gebruikte celtype voor de virusvermeerdering, de wijze vaninactivering van het ADV en de
wijze vanconcentratie hebbengeenof nauwelijks invloed op dewerkzaamheid vanhetallergeen.
De veiligste en handigste methode om het virus te inactiveren isverhitten bij 56 °C gedurende 3
uren. De hoeveelheid serum in het virusonderhoudsmedium dient tot een minimum te worden
beperkt.
2. Hetisnodighetuitgangsvirus 50tot 100xteconcentrerenvoor debereidingvanhetallergeen.De
virustitermoet > 10 10 TCID 50 perml zijn.
3. Zowel 0,1 als 0,2 ml allergeen intradermaal toegediend kan een duidelijke huidreactie teweegbrengen.
De huidreactie moet 24uren nade injectie vanhet allergeen worden afgelezen en niet na48 uren
zoalsindeliteratuur wordt aangegeven.Inderegelisdereactie na24urenoptimaal.
Het allergeen moet zuiver intradermaal worden ingespoten. Een goede injectieplaats is aan de
oorbasisbovenof achter hetoor (dunne huid). Hetgebruik vandetuberculinespuit,die in Nederlandvoor hettuberculineren vanrunderen wordt gebruikt,voldoet nietevenalsdedermojetdiein
België bij runderen wordt gebruikt. Het beste voldeedeen 26G3/8 injectienaald (patroon nogte
lang)ofeenweggooituberculine spuitje.
6. De huidreactie bij varkens, die serologisch positief zijn in de neutralisatietest, varieert nogal inde
skintest:duidelijk roodheid enzwelling (diameter 3à4cm) met alof niet centrale necrose tot een
zeer geringe roodheid en zwelling (3-5 mm) op de injectieplaats. Deze laatste reactie ziet men
helaas ook vaak bij serologisch positieve varkens die ingespoten zijn met het negatieve controle
allergeen.Wellicht kandoorzuiveringvandeallergenenhierinverbeteringgebrachtworden.
Varkens dienimmer met ADV incontact zijngeweest vertonen voor zover wij dat hebben onderzocht nochmetpositief nochmetcontrole allergeeneenhuidreactie.
8.
Hettoedienenvanallergeenenhetcontroleren vandehuidreactie zijnzeer arbeidsintensief.
9. De wisselvallige reactie vande skintest bij serologisch positieve varkens brengt met zich mee dat
mendeskintestalleenals„herd-test" maggebruiken ennietalstestbijhetindividuelevarken.
10. Gezien de tijd die de uitvoering van de skintest vraagt, alsmede de wisselvalligheid vande reactie
ende zekerheid welke serologisch onderzoek biedt,verdient detoepassingvandeskintest inde
praktijk geenaanbeveling.
1982
Uit ca.200materiaalinzendingen,afkomstig van9verschillende species,werdgetracht viruste isoleren
door enting op celcultures of op eieren. Het virus van de ziekte van Aujeszky werd 33x geïsoleerd,
ondermeer uitverworpen biggen,hondenenkatten.Verder werd4xeenkatte-herpesvirus geïsoleerd
en Ixeencalicivirus.
Evenalsin1981gelukte hetnietom uit(eenvijftal) verworpen runderföeten IBR-virusteisoleren. Ook
hetonderzoek vaneendrietalvarkensmonsters op influenzavirusverliep negatief.
Orgaanvocht (vocht uit borst en/of buikholte,vocht uit organen van borst- en buikholte) van verworpen biggen werd onderzocht op de aanwezigheid van het porcine parvovirus en/of haemagglutinatieremmendeantilichamentegengenoemdvirus(tabel 1 en2).
Tabel 1. Haemagglutinatietest m.b.v. cavia-erythrocyten op het porcine parvovirus in
orgaanvocht vanvarkensfoeten.
geen

dubieus

onverdund

1:2

1:4

1:8

1:16

220

18

0

0

0

1

4

52

1:32

!

0

1:64

1

1:128 cytotoxisch

0
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Van224monsters diegeschikt warenvoor onderzoek werd 6x(2,5%) dehaemagglutinatietest positief
beoordeeld.
Tabel2. Haemagglutinatie-remmings ( H l ) test orgaanvochtverworpen biggen.

<4

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

4096

26

22

23

19

16

14

10

6

10

9

1
114!

>8192

16

I

Van de 299 onderzochte monsters werden 185 (61%) positief gescoord in de Hl test. Het aantal
varkenssera dat onderzocht werd op Hl antilichamen tegen porcine parvovirus bedroeg 1086. Van
dezeserawaren 1082(99%)positief (tabel3).
Tabel3. Reciproke Hl titer invarkensserategen parvovirus.
<4 !

4

'

8

16 ! 32 I 64 ! 128 ! 256

512 j 1024

2048

4096 !>8192

4 j 109 J 53 j 46 j 37 I 24 ; 19 ! 23 ! 44 j 88 j 126 | 204 I 299

Van105varkensserameteen Hititer > 1:8192werd nagegaanhoehoogdetiter was(tabel4).
Tabel4. Hoogste reciproke Hl titer tegen porcine parvovirus invarkenssera.
8192 J 16384

55

32768 ' 65536

131072

41

Van68SPFbiggenwerden deseravlak nadegeboorte getestop Hlantilichamentegenporcine parvovirus.Eengroot deelvandezebiggenbleekeenlagetitertehebben(tabel5).
Tabel5. Reciproke H l - t i t e r SPFbiggentegen porcine parvovirus.
< 4(geen) ;

28

4

36 \

8

j 16

32

1
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Er werden 52 varkenssera onderzocht op neutraliserende antilichamen tegen transmissible gastro
enteritis (TGE) virus(tabel6).
Tabel 6. Neutraliserende antilichamen in varkenssera tegen 100 TCID 5 0 TGE virus, stam
Purdue.
Geen
antilichamen

Antilicha meninserumve rdunning

<1:2

1:2

1:4

1:8

19

2

3

4

1:16
I

4

!

,

1:32

1:64

6

4

I

! > 1:128
I
10

Erwerden 659seravanvarkensgetestopneutraliserende antilichamentegenADV,alsmedeeenaantal
vanrund,geitenschaap(tabel7).
Tabel 7. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0 ADV inseravanvarken,rund,geit
enschaap.
Geen anti-

Antilichamen inserum

lichamenin
Onverdund
serum

Varken
Rund
Geit
Schaap

38
7
1
30

1:64

onverdund 1 : 2 1:411:8 i 1 : 1 6 i 1 : 3 2

22
1

! 57 j 64 i 84 72 79
78
1 2 3i 4
0
2

cytotoxisch

1:128 ; 1:256 i 1:512 ' 1 : 1 0 2 4

59

48

52

24

1

In het kader van virulentie-onderzoek van ADV stammen in 1dags kuikens die intrami.sculair in de
dijspieren van een poot werden ingespoten, werden van de overlevende kuikens en de controle
kuikens de seraop neutraliserende antilichamen onderzocht. De seravan de controle kuikens waren
steedsnegatief. Deoverlevende kuikenshaddenantilichamengevormd (tabel8).
Tabel 8. Neutraliserende antilichamen tegen 100 TCID 5 0 ADV in sera met ADV ingespoten
kuikensencontrole kuikens.
Geen
antilichamenin
onverdund serum

Antilichamen inserum

onverdund

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

>1:64

88

Tenbehoeve vanhetserologischonderzoek door de Gezondheidsdienstenvoor Dierennaarhet voorkomen van antilichamen tegen ADV werden 250 voorwerpglazen met ADV-antigeen bevattende
cellen voor de indirecte immunofluorescentietest verstrekt. Op een drietal varkensfokbedrijven
werden de jonge opfokzeugjes geënt met een door ons gemaakt geïnactiveerd porcine parvovirus
vaccin.Deresultaten lijken hoopvol.
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ELECTRONENMICROSCOPISCH O N D E R Z O E K
Dr.J. Vreeswijk en medewerkers.
Hetlaboratorium voor Electronenmicroscopie heeft eendrie-ledige taak binnen hetinstituutwelke als
volgt kanworden weergegeven:
I sneldiagnostiek tenbehoevevanvirologie,
II begeleidingvanhetonderzoek uitgaande vananderewerkgroepen,
III heteigen onderzoek.
' diagnostiek.
Intotaal 139 monsters vanverschillende aard en herkomst werden gescreened op aanwezigheid van
virus(o.m.hondenfaeces,vismateriaal,huidlaesies).
Deaangetoonde virussenvarieerden vanherpes,parvo,reo,retrotot pokken.
"begeleiding.
Gedurende de verslagperiode werd in hoofdzaak ondersteuning verleend aan de „diarree werkgroep" resulterend indescreeningvan 319biggen-enkalverenmestmonsters met onduidelijke ELISA
uitslagen.Debevindingen kunnenalsvolgtworden weergegeven:

negatief

rota

corona

Calici-like

27nanometer partikels

258

37

8

3

19

De 27 nanometer partikels zijn tot op heden nog niet geïdentificeerd. Ineen aantal gevallen werden
deze deeltjes waargenomen in combinatie met rotavirus. Daarnaast werden veel kwaliteitscontroles
uitgevoerd vanopgezuiverde virus-preparaten (IBV,TGE, Marek nucleocapsids, Ecthyma en rota) en
werd in samenwerking met TNO een onderzoek opgezet naar de localisatie vangedoneerde monden klauwzeervirus copy-DNA sequenties op het virus RNA d.m.v. de zogenaamde „heteroduplex
mapping".
' " onderzoek.
In de verslagperiode werd gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe
immunomarker voor electronenmicroscopie welke te combineren valt met zowel preparaatkleuring
op basis vande negatief contrast methodiek (PTA) als kleuring op basisvan positief contrast (uranyllood). Deze marker bestaat uit colloïdaal goud dat kan worden voorzien van een eiwitcoating. leder
gewensteiwit (IgG,proteïne A,avidine,enz.)kanhiervoorgebruikt worden.
M.b.v.specifieke,gezuiverde, IgGfractieswerden eiwit-goud complexen samengesteld tegen uiteenlopende virussen (Ecthyma, rota, NSD, IBV,Aujeszky) engetest op zowel gezuiverde virussuspensies
(negatiefcontrast) alsopcoupes(positiefcontrast). Hetresultaatisweergegeven indecollage.
Dit resultaat opent ongekende wegen voor de bestudering van tot nu toe ontoegankelijke virusinfecties (Pathogenese studies van onder meer varkenspest), biochemisch en immunologisch onderzoek inrelatietotvirusmorfologie enserotyperingvanpraktijkmonsters.
In de verslagperiode werd een aanvang gemaakt met de toepassing van deze techniek t.b.v. micropathogenese studies van Aujeszky disease veld- en vaccinvirus in vivo en serotypering van IBV virus
varianten op basis van de reactie van de goudmarker met de viruspeplomeren. Mogelijk kan uit deze
laatstegegevenseeneffectief vaccinwordensamengesteld.
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labelingvanpokvirus nucleoprotein inultra-dunne coupes metcolloïdaalgoud,uranyl-lood aankleuring
pokvirus gelabeld metferritine conJugaat.Bijnakleuring verdwijnt het
ferritine beeld

idem maarnumethet goudlabel
zonder nakleuring

idem maarnunagekleurd met PTA.
Let op detubulaire oppervlakte
structuren

NSDvirus(bunyavirus),goudlabel,
PTA kleuring

rota virus,goudlabel, PTA kleuring

Aujeszky diseasevirus,labelingvan
envelope en nucleocapsids
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N E O N A T A L E DIARREE BIJ KALVEREN.
Dr. P. W. de Leeuw, drs. A. Moerman, drs. J. M. A. Pol, drs. P. J. Straver, drs. F. G. van Zijderveld en
medewerkers.
Veldonderzoek.
In 1981 en het eerste halfjaar van 1982 w e r d het veldonderzoek naar het v o o r k o m e n en de betekenis
van K 9 9 + E. coli, rotavirus en bovine coronavirus infecties bij neonatale kalverdiarree op melkveebedrijven voortgezet volgens het voor 1980 opgestelde o n d e r z o e k p r o t o c o l . Bovendien vond vanaf
1981 onderzoek plaats van alle faecesmonsters op Cryptosporidium d o o r middel van uitstrijkjes,
gekleurd volgens een gemodificeerde Ziehl-Neelsen methode.
Van de 21 bedrijven, die in 1980 bij het veldonderzoek waren b e t r o k k e n , w e r d e n er in 1981 vier aangehouden v o o r voortgezet onderzoek. De redenen hiervoor waren als volgt:
Bedrijf A.
Een ingrijpende management verandering; hierbij w e r d volledig overgegaan van een traditioneel en
onhygiënisch huisvestingssysteem op huisvesting in z.g. buitenhokken. In de nieuwe situatie w e r d het
bedrijf nog een aantal maanden gevolgd. Het klinisch ziekteverloop bleek zeer duidelijk te verbeteren,
hoewel de agentia aanwezig bleven.
Bedrijf B.
Het regelmatig optreden vaneen vrij hardnekkige diarree bij wat oudere kalveren zonder dat daarvoor
in 1980 een duidelijke oorzaak gevonden k o n w o r d e n . Het vervolgonderzoek zou zich hier vooral
toespitsen op een mogelijke rol van cryptosporidiën en Campy/o6acter fetus ssje/uni'. Vooral nadat de
bemonsteringsfrequentie was opgevoerd t o t driemaal per w e e k werden frequent cryptosporidiën
gevonden. Een retrospectief onderzoek van de ingevroren faecesmonsters (uit 1980) van dit bedrijf
leverde eveneens veel positieve uitslagen t.a.v. cryptosporidiën o p . Het onderzoek op Campylobacter
fetus ssjejuni'verliep negatief.
Bedrijf C.
Het persisteren van diarree op een vrij onhygiënisch bedrijf, waar bovendien de indruk verkregen was
dat er een serologisch wat afwijkend rotavirus circuleerde. Dit laatste kon uiteindelijk niet bevestigd
w o r d e n . De ziektesituatie verbeterde na het in gebruik nemen van een andere (gescheiden) ruimte als
kalverstal.
Bedrijf D.
De waarneming op één bedrijf dat regelmatig K 9 9 + E.coli in de faeces van kalveren k o n w o r d e n aanget o o n d zonder dat er duidelijke klinische verschijnselen optraden. Door het wegvallen van huisvestingsruimte werden de bedrijfsomstandigheden in 1981 slechter. De „persisterende" subklinisch verlopende infecties bleken naenige maanden inderdaad te escaleren t o t een klinisch probleem.

O p 2 bedrijven werden enkele volwassen runderen, waarbij in 1980 incidenteel K 9 9 + £. coli uit de
faeces was geïsoleerd, gedurende een aantal maanden tweemaal per maand onderzocht. Deze runderen bleven alle negatief. Het veldonderzoek w e r d in 1981-1982 uitgebreid met 12 nieuwe bedrijven,
met in de anamnese vrij acute en hevige problemen, welke bij navraag meestal toch al wat
langer bleken te bestaan. O p deze bedrijven w e r d vaker dan in 1980 K.99+ £. coli aangetoond; daarnaast kwamen op alle bedrijven rota- en coronavirusinfecties voor inanalogie met 1980.
Cryptosporidiën w e r d e n eveneens op alle bedrijven gevonden bij in totaal 58% van de kalveren. De
meeste positieve faecesmonsters werden aangetroffen rond de 12e levensdag. Na een aantal veranderingen in de bedrijfsvoering trad naverloop van tijd op vrijwel alle bedrijven een duidelijke verbetering
op wat betreft klinische neonatale diarree. Hoewel het aantal „positieve uitslagen" in de faeces dan
meestal verminderde en K 9 9 + £. coli vaak niet meer kon w o r d e n aangetoond, kwamen de virusinfecties (rotavirus en coronavirus) nog steeds op de bedrijven voor.
D
e aetiologie- en bedrijfsvoeringsfase van het veldonderzoek w e r d medio 1982 grotendeels beëindigd.
O p elk bedrijf vond een eindbespreking plaats over de resultaten van het onderzoek met praktiserende
dierenarts en veehouder.
O p een g r o o t bedrijf met een aanhoudend probleem t.g.v. K99+ £. coli, kon tot 1983 een aanvullend
bacteriologisch onderzoek w o r d e n gedaan. Dit was gericht op de uitscheiding van K99-positieve £. coli
d o o r opgroeiende kalveren en volwassen runderen en op de overleving er van :»i vuile en schoongemaakte kalverhokken. Bij een koppel kalveren, waarvan het merendeel een K99+E. coli infectie had
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doorgemaakt, k o n de kiem nog regelmatig uit faecesmonsters w o r d e n geïsoleerd. Het patroon suggereerde dat het ging o m „circulatie": er w e r d e n geen aanwijzingen verkregen voor het bestaan van
continu-uitscheiders. O o k volwassen runderen bleken afen toe K 9 9 + £ . coli uit te scheiden. Kort nahet
begin van de weideperiode van 1982w e r d e n geen positieve monsters meer gevonden.
In opgedroogde mest bleek de kiem gedurende de lente/zomerperiode tenminste 6 maanden in leven
te kunnen blijven.
Ten behoeve van dit onderzoek w e r d e n in 1981-82 in totaal ruim 400 kalveren gedurende 2-3 w e k e n
onderzocht (ruim 2.000 faecesmonsters) op alle vier de agentia, alsmede ca. 3.000 faecesmonsters van
runderen en oudere kalveren en 44 afkrabsels van kalverhokken op aanwezigheid van K 9 9 + E. coli.
Tweemaal w e r d een acute uitbraak van diarree onderzocht in een groep van 25 à30 kalveren van resp.
2-8 w e k e n en 3 w e k e n o u d . Typerend voor beide was de massale aanwezigheid van Campylobacter
fetus ss jejuni. Daarnaast w e r d e n echter o o k in vrij grote hoeveelheden andere agentia gevonden,
zoals rotavirus, coccidiën-oöcysten e n / o f Cryptosporidium. Hieruit blijkt dat een positieve faecesuitslag v o o r één agens in het algemeen onvoldoende betekenis heeft voor de praktijk, als niet tevens
naar andere oorzaken isgezocht. De pathogène betekenis van de geïsoleerde Campylobacter stammen
zalin 1983 w o r d e n onderzocht.

Laboratorium onderzoek.
In deze verslagperiode k o n w o r d e n overgeschakeld op het gebruik in diverse ELISA's van sera bereid
in gnotobiotische kalveren. Met name t.a.v. rotavirus en bovine coronavirus bleken deze sera zeer
potent en zeer specifiek.
Routine sérologie t.a.v. rotavirus en bovine coronavirus w o r d t uitgevoerd met „ b l o c k i n g " ELISA's. Ter
verdere vergelijking hiermee en v o o r bepaalde onderzoek-doeleinden, bestond behoefte aan gevoelige neutralisatietests. Met behulp van de M A 104 cellijn, een aan celcultures aangepaste rotavirusstam
en met trypsine in het m e d i u m , kon een plaque-reduktietest uitgewerkt w o r d e n . Deze is echter
bewerkelijk, waardoor verder aan een microtest g e w e r k t w e r d . Probleem daarbij is het remmend
effect van normaal serum o p het rotavirus-cytopathogeen effect. Dit laatste speelt minder t.a.v. het
bovine coronavirus. Na celcultuur-adaptatie van enkele isolaten k o n t.a.v. beide virussen een microneutralisatietest opgezet w o r d e n .
Het scala tests v o o r het aantonen van rotavirus in de faeces van kalveren (en eventueel biggen) is de
laatstejaren aanzienlijk uitgebreid. Erzijn verder een aantal diagnostische kits inde handel verkrijgbaar.
Een drietal daarvan w e r d getoetst aanonze ELISA met behulp van bekende, electronen-microscopisch
onderzochte, monsters. V o o r het aantonen van het virus in kalverfaeces leken alle drie tests goed
bruikbaar; t.a.v. bigge-monsters k o n d o o r het te geringe aantal geteste monsters nog geen uitspraak
w o r d e n gedaan.
V o o r de diagnostiek van bovine coronavirus w e r d een verdere vergelijking gemaakt van de resultaten
van de ELISA en de Belgische NIFI-test. Een gelijkluidende uitslag w e r d bij 80% van de monsters
gevonden. De gevoeligheid van de ELISA bleek iets hoger dan van de NIFI-test, omdat deze laatste
meer gestoord bleek te w o r d e n wanneer naast het antigeen o o k (reeds) antilichamen in het monster
aanwezig waren.
Tegen de achtergrond van de „ n o r m a l e " tijd dat experimenteel besmette kalveren het virusantigeen
uitscheiden, alsmede het zéér hoge percentage sero-positieve koeien, blijft het lage scoringspercentage t.a.v. het bovine coronavirus in praktijkmateriaal o p m e r k e l i j k . Het is niet duidelijk o f dit te maken
heeft met subklinische infecties met een laag virusuitscheidingsniveau o f met een inderdaad lage
frequentie van infecties gedurende de eerste levensweken.

Proefinfecties.
Proefinfecties met diverse bovine coronavirus-isolaten (U.K., Denemarken, België, Nederland) in
SPF-kalveren en gnotobionten gaven veelal een beeld van milde diarree te zien. Het klinisch effect van
inoculatie met één isolaat bleek soms matig reproduceerbaar. Pathogeniciteits-vergelijkingen w o r d e n
daardoor bemoeilijkt; met deze kanttekening leek evenwel één isolaat virulenter dan de rest.
In diarree-monsters van één bedrijf uit het veldonderzoek 1980 waren onder de electronenmicroscoop nogal eens kleine viruspartikels gevonden zonder dat een (andere) diarree-oorzaak kon
w o r d e n aangewezen.
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Morfologisch leken de viruspartikels in enkele monsters op de in de U.K. voor het eerst beschreven
„ c a l i c i - l i k e " virussen. Een tweetal proefinfecties met resp. gezuiverd virus en een bacterie-vrij filtraat
w e r d evenwel niet gevolgd d o o r een klinische reactie en het virus w e r d niet in de faeces teruggevonden.
Pogingen o m proefinfecties bij kalveren uit te voeren met Cryptosporidi'um-oöcysten-bevattende
faeces, bewaard bij - 2 0 °C en behandeld met antibiotica en K-bichromaat, hadden weinig succes. Met
bij 4 °C bewaarde faeces kon wel een proefinfectie w o r d e n uitgevoerd die tot diarree leidde, maar dit
inoculum bleek o o k rotavirus bevat te hebben. Passage van dit materiaal in 4 w e k e n oude kalveren, die
hersteld waren van een gecombineerde rotavirus/coronavirus-infectie, veroorzaakte (deels) ernstige
diarree, terwijl geen andere agentia werden gevonden.
In het kader van dit onderzoek werden enkele transmissieproeven uitgevoerd d o o r jonge muizen oraal
te inoculeren met runderfaeces. De infectie sloeg aan in de dunne darm en het caecum. Van dit weefsel
w e r d materiaal gefixeerd v o o r licht- en electronenmicroscopisch onderzoek. De darmen van een
aantal muizen werden gehomogeniseerd in PBS en oraal gegeven aan een gnotobiotisch kalf. Dit
resulteerde in een lichte Cryptosporidium-infectie van het kalf. Bij sektie op 14 dagen p.i. bleek in het
tweede en derde deel van de dunne darm en in het ileum een gering aantal cryptosporidiën aan het
darmwandepitheel v o o r te k o m e n . Deze infectie ging gepaard met verkorting en vergroeiing van de
vlokken en een uitgebreide rondkernige celinfiltratie van de lamina propria.

Vaccinatie-onderzoek.
Ter afronding van onderzoek w e r d nogmaals gekeken naar het effect van orale vaccinatie
met geattenueerde rota- en coronavirusstammen bij pasgeboren kalveren, w e l k e colostrum kregen
resp. met en zonder antilichamen tegen deze virussen. De proefinfectie van deze kalveren vond o f
direct plaats, zoals meestal in het veld v o o r k o m t , óf pas na 6-8 dagen. De vaccinatie bleek slechts een
beschermend effect te hebben bij de combinatie van „antilichaam-negatieve" biest èn een uitgestelde
challenge, een situatie die in de praktijk zelden zal v o o r k o m e n . Het resultaat van dit onderzoek bevestigde het eerder uitgesproken vermoeden, op grond van de geconstateerde geringe waarde van
een orale rotavirus-vaccinatie onder praktijkomstandigheden, dat het vaccinvirus geneutraliseerd
w o r d t d o o r d e i n d e biest aanwezige specifieke antistoffen.
Parenterale vaccinatie van drachtige runderen vormde een belangrijk onderzoekthema in 1981-1982.
Voorbereidend onderzoek w e r d verricht in „ C D I - o s s e n " en opgroeiende pinken van één der
Lelystadse-proefbedrijven. Gebruikt werden een levend vaccin van geattenueerd rota- en coronavirus
(Scourvax-2® ), enkele d o o r het C D I gemaakte formalinevaccins van K 9 9 + £. coli met bacterieconcentraties variërend van 3x 1 0 6 t o t 3x 10' kiemen per ml,een K 9 9 + £ . coli handelsvaccin met meer dan
5-10' kiemen per ml en A I ( O H ) 3 alsadjuvans (Vicogen ® )en een mengsel van Scourvax-2 en Vicogen.
De locale entreacties waren wat het geadjuveerde vaccin betreft vergelijkbaar met die na enting met
andere AI(OH) 3 -vaccins; de overige vaccins gaven een geringere of geen reactie te zien. Een k o r t durende temperatuurstijging w e r d echter gezien na enting met alle K 9 9 + £. coli vaccins. Een duidelijke
serologische response w e r d gevonden naenting met formalinevaccin met de hoogste bacterieconcentratie en na enting met Vicogen. Na deze voorstudie kon in 1982 een vaccinatieproef met ± 200 drachtige runderen w o r d e n opgezet met medewerking van twee proefbedrijven in de omgeving van Lelystad. Getest c.q. vergeleken w e r d e n Scourvax-2, Vicogen, een CDI-formolvaccin met 3 x 1 0 ' K.99+£.
co//Vml en een ander handelsvaccin, Bovivac® ,eveneens een K 9 9 + £.coli A I ( O H ) 3 adjuvans vaccin. De
runderen w e r d e n tweemaal gevaccineerd in de laatste 6 w e k e n van de dracht. Ongevaccineerde
runderen fungeerden als controles.
Entreacties en andere ongewenste neveneffecten, zoals bijv.abortus, zijn niet opgetreden.
Een duidelijke antilichaam-titer tegen het K99-antigeen van £. coli in colostrum en bloedserum w e r d
gevonden na enting met het C D I formolvaccin en met Vicogen; de Bovivac-enting resulteerde niet
in de vorming van meetbare hoeveelheden antistoffen tegen het K99-antigeen. Scourvax-2 enting gaf,
in vergelijking met de controlegroep, geen verhoging van de gemiddelde serum- en biesttiters tegen
rotavirus en bovine coronavirus.
Spontane ziekte-uitbraken d o o r K 9 9 + £. coli kwamen tijdens het onderzoek niet voor, noch in de
geënte, noch in de controlegroepen.
De kalveren van de geënte- en controledieren van de Scourvax-2 groep werden gedurende 2-3 w e k e n
onderzocht volgens het bij het veldonderzoek gebruikelijke schema. Er kon geen verschil tussen de
groepen w o r d e n waargenomen in het optreden van met rota- en/of coronavirus infè •.ces-geassocieerde diarree.
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Diagnostiektenbehoevevanderden.
Voornamelijk door de Gezondheidsdiensten voor Dieren werden in 1981 300 monsters faeces en
darminhoudvankalverenopgestuurd.Daarvanwas36%negatief, 18,7%rotavirus-positief, 4,3%coronavirus-positief, 23% K99 + £.co//'-positief en4,7% CVyptosporidmm-positief. Inde resterende gevallen
werden menginfecties (meerdere agentia) aangetroffen. In 1982 werden 631 monsters onderzocht.
Daarvan was 45% negatief, 15% rotavirus-positief, 2%coronavirus-positief, 13% K99 + E.co//-positief
en 11%cryptosporidiën-positief.
Tenbehoeve vanhet „ cachexie-onderzoek" bij mestkalverenvande Kliniek voor Inwendige Ziekten
der Grote Huisdieren te Utrecht ende GD-Gelderland werden eveneens enkele honderden monsters
onderzocht op bovengenoemde agentia (in 1982: 397). Over de resultaten hiervan zal t.z.t. worden
bericht; éénpublicatie van Hage-Noordam c.s.isreedsverschenen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.
In 1982werden verder faecesmonsters t.a.v.rotavirus onderzocht van5veulensenvan66biggen.Alle
veulensblekennegatief; vandebiggenmonsterswerdener6positief bevonden(9%).
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BEDRIJFSDIERGENEESKUNDE EN P A T H O L O G I E
BEDRIJFSDIERGENEESKUNDE HERKAUWERS.
Drs.F. P/i.Talmon, Drs. A.Moerman,Drs. B.E.C. Schreuder, Drs. G. M.Zimmeren medewerkers.

Bedrijfsdiergeneeskundige participatie in diverse projectonderzoekingen bij herkauwers.
Tenbehoeve vandierfysiologisch onderzoek werden op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek bij
runderen en schapen een aantal fisteloperaties verricht, zoals pens- en duodenaal (T-en reentrant)
fistels. Tevens werden bij enkele runderen canules ingebracht in de afvoergangen van de glandula
parotis.Allesinnauwesamenwerking met IVVO-medewerkers.Opverzoek vande Fa.Bayerte Wuppertal werden aldaar een vijftal schapen voorzien van pensfistels. Voor een ander instituut werd op
verzoek ovariectomie bijeenkoe verricht.
Op eenvande bedrijven vormde trichophytie bij hetjongvee eenernstigprobleem. Deinfectie breiddezichuittot degroepen kalverenjonger dan 1maand. Deverspreiding indeze groepen werd sterk
bevorderd door het gebruik vaneen gemeenschappelijke zuigspeen. Ook de dierverzorgers werden
ernstigaangetast.
Zowel in 1981als in 1982werd voorts medewerking verleend aanzeer uiteenlopende projecten en
proefnemingen van het eigen instituut zowel als van de instituten in Oostelijk Flevoland en anderen
zoals:
- Proefnemingen met MK.Z vaccin, met als variabelen de plaats van de injectie, het toegediende
volume,vehiculum(olie-water enwater-olie-water emulsies)e.d.
- Proevenmetbetrekkingtot deuitscheiding enafbraakvanhetgroeihormoon DES.
Op verzoek vanVD en RIVwerd urine afgenomen bij 30vrouwelijke runderen indiverse stadiavan
de dracht, anoestrus en oestrus, al of niet behandeld met diverse, normaal toegepaste, hormoonpreparaten.Ook werd urine verzameld vaneen 30-talstieren vandiverse leeftijden welke gevoerd
werden met verschillende rantsoenen. De stieren bleken bij de toenmalige wijze van onderzoek
door het RIVten onrechte positief te zijn voor DES.Inaansluiting hierop werd medewerking verleend aan een proef, waarbij het uitscheidingspatroon van DESonder gecontroleerde omstandighedenwerd onderzocht.
- Medewerking aaneenonderzoek vanhetlaboratorium voor bloedgroepenonderzoek teWageningennaarhetvoorkomenvanintersexen bijtweelingenvangescheidengeslacht. Bepalingvindt plaats
door middelvanchromosomenonderzoekenhetmetenvandevaginalengte.
- Ondersteuning vandeAfd. Parasitologie bijhetonderzoek naardeimmunogeneeigenschappenvan
larvale en volwassen stadia van Dictiocaulus viviparus. Daarnaast werd voor deze afdeling verzorgd
het toedienen van miracidiën van Fasciola hepatka, intraperitoneaal, met gebruikmaking van diverse
technieken.
- In het kader van het onderzoek naar het profylactische effect van de paratect bolus (moranteltartraat) op longworm infecties bijgevaccineerde ennietgevaccineerde kalveren werd het klinische
deelvanhetonderzoek verzorgd.
- Het insamenwerking met LH en Afd.Virologie zwoegerziekte vrij maken vande schapestapel van
delr.A. P. Minderhoudhoeve.
- De veterinaire begeleiding van een tweetal studenten van de LH bij hun onderzoek t.b.v. hun
afstudeeropdracht.
- Medewerking aan het onderzoek naar het coccidiostatisch effect van het antibioticum monenzin .
Hierbijwerddeklinischebegeleidingvandemeerjarenproefverzorgd.
- Medewerkingaaneenonderzoek naardeveiligheidvanpluimveemest inveevoer.
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Overderesultatenvandediverseonderzoekenwordt eldersgerapporteerd.
Op verzoek vaneenaantal Gezondheidsdiensten voor Dierenwerden bezoekenafgelegdaaneldersin
hetlandgelegenbedrijvenmetvaakbijzondere problematiek.
Bijhet onderzoek op de meeste vandeze bedrijven iswel gebleken dat devoorkomende problemen
meestal bijzonder gecompliceerd zijn, enals regel alleen viaeen zeer brede, c.q. bedrijfsdiergeneeskundige en multidisciplinaire aanpak op verantwoorde wijze tot verbetering of oplossing gebracht
kunnenworden.
Inveelgevallen betrof hetbedrijven met neonatale kalverdiarree waarbijmeestalhetoorzakelijk agens
konworden aangetoond.Indemeestegevallen kondoor wijzigingvandebedrijfsvoering,w.o.verbe61

tering van de hygiëne, het toedienen van gericht werkende antibiotica of d o o r het toepassen van vaccinaties,het probleem w o r d e n opgelost.
Minder eenvoudig was vaak de problematiek met betrekking t o t luchtwegaandoeningen bij jongvee.
Het isduidelijk dat veel onderzoek nog zal moeten plaatsvinden alvorens tot effectieve bestrijding kan
w o r d e n overgegaan. O o k l o n g w o r m , en dan vooral bij volwassen rundvee, gaf soms aanleiding tot een
niet onderkend p r o b l e e m .
Een groot deel van de aangeboden problematiek betrof bedrijven met min of meer frequent optreden
van verwerpen bij runderen. In een aantal gevallen k o n , in samenwerking met andere afdelingen van
het instituut, een verantwoorde diagnose gesteld w o r d e n . Te vaak echter kon geen oorzaak v o o r het
probleem gevonden w o r d e n . O o k hier zal verdieping van het onderzoek noodzakelijk zijn o m t o t
betere diagnostiek te geraken. O p verzoek van Dr. G.J. P.Schaap van de Afdeling Virologie van de GG
en G D te Rotterdam w e r d medewerking verleend aan het serologisch onderzoek op Coxiella burnetti
en Chlamydia bij 44 medewerkers van de proefbedrijven die regelmatig met runderen in contact
k o m e n . Dit als negatieve controle ten opzichte van veehouders die op hun bedrijf last hebben van
verwerpen en zelf lijden aan aandoeningen van het respiratie apparaat. Het bleek dat 43 van de 44
medewerkers serologisch positief waren t.a.v. Chlamydia en 15 van de 44 medewerkers positief t.a.v.
Q-fever.
- Naar aanleiding van klachten in één groepspraktijk over het ontstaan van ontoelaatbare zwellingen
na vaccinatie van runderen met een gemodificeerd MKZ-vaccin w e r d ter plaatse een onderzoek
ingesteld. De oorzaak bleek gezocht te moeten w o r d e n in een onzorgvuldige injectietechniek bij
gebruik van de z.g. entstok.
- In samenwerking met I V O en het consulentschap in N o o r d - H o l l a n d w e r d projectmatig onderzoek
verricht naar mastitis bij schapen.
- Ter afsluiting van de begeleiding van het Nederlands-Syrisch veebedrijf in Homs w e r d een Syrische
dierenarts gedurende 3wekert ontvangen.
- Voorbereidend adviserend w e r k w e r d verricht v o o r de oprichting van een g r o o t rundveebedrijf in
Libië.
- Regelmatig werden in de verslagperiode onderzoekers van vele nationaliteiten ontvangen voor
besprekingen e n / o f bezoeken.

Diergeneeskundige begeleiding van de landbouwhuisdieren van in O o s t e l i j k Flevoland g e legen i n s t i t u t e n en p r o e f b e d r i j v e n van h e t Ministerie van L a n d b o u w en Visserij.
De op de begeleide proefbedrijven aanwezige veestapel vertoonde qua omvang in 1981 en 1982 geen
noemenswaardige veranderingen, vergeleken met voorgaande jaren. O p één der bedrijven w e r d t.b.v.
rassenvergelijking, naast de al aanwezige Jersey, HF, FH en MRY stapel, het aandeel van de Jersey's
vergroot.
O p een vleesbedrijf w e r d e n , eveneens in het kader van rassenvergelijking, diverse kruisingen t o e g e past, o.a. Piemontese, terwijl bij de schapebedrijven de nadruk w e r d gelegd op het vergelijken van de
Texelaar met verschillende kruisingsproducten.
Eind 1982 bestond de melkveestapel van de proefbedrijven uit ruim 2300 dieren inclusief jongvee,
ongeveer 800 stuks vleesvee, ruim 1300 ooien en rammen en ruim 400 varkens.
Zoals reeds in voorgaande jaarverslagen w e r d vermeld moet bij de interpretatie van een aantal in dit
verslag vermelde gegevens bedacht w o r d e n dat het hier o m proefdieren gaat die v o o r een g r o o t deel
ingezet w e r d e n in diverse proeven, o.a. op het terrein van veevoeding, f o k k e r i j , huisvesting, verzorging enz.
In 1982 bedroeg het totale aantal eerste consulten (m.u.v. dieren behandeld in het kader van fertiliteits
begeleiding, vaccinaties en behandelingen in het kader van proeven e.d.) ruim 3800, het aantal herhalingsconsulten bedroeg bijna 5500. Deze aantallen hebben dus alleen betrekking op patiëntenbehandeling.
Daarnaast w e r d e n ruim 1700 kalveren o n t h o o r n d , ongeveer 2600 dieren werden gevaccineerd tegen
M K Z , ruim 500 dieren (uitsluitend vleesvee) werden gevaccineerd tegen IBR en BRS-virusinfectie en
eenderde deel van de rundveestapel w e r d getuberculineerd. Circa 1000 vaccinaties w e r d e n verricht
tegen enterotoxaemie bij schapen.
Bij varkens w e r d een consequent vaccinatie programma uitgevoerd tegen vlekziekte en ziekte van
Aujeszky.
O p enkele bedrijven w e r d e n alle fokkalveren gevaccineerd tegen trichophytie, wegens toenemende
ernst enfrequentie van deze aandoening.
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Een aantal gegevens voor wat betreft het optreden van verschillende aandoeningen en toegepaste
curatieve behandelingen bij runderen zijn verwerkt intabel 1.Alleen de enigszins vergelijkbare rundvee-afdelingen en-bedrijven zijnhiervermeld,waarbijomverschillende redenennadere aanduidingen
zijnweggelaten.Verder zijnalleendez.g.1econsultenaangeduid,herhalingsconsulten (somseenveelvoudvandeeerstgenoemde) zijnnietvermeld.
Tabel1. Diagnose in% vaneenaantal dieren dat kalfde.
BEDRIJVEN
a

1

81
Verloskundige hulp
Sectio caesarea
Vaginitis/endometritis/lochiometra
Relemiosecundinarum

82

81

1,5 7,0 0
1.5 1.4 0
0
4.2 17,4
3.0 20.0 10.0

82

81

82

81

82

5

81

6

82

81

8

7
82

81

82

totaal

totaal

aar tai

perc.

81

B2

81

82

2.3
0,8
4.6
7.0

5.5
1,4
3,3
7.3

41
12
62
160

53 3,0 3.7 4.4 4.5 4.7 2,5
8 0.9 0,6
1,7, 1,5
90 4.5 6,2
179 11.7 12.3 16,0 12.5 12.5 13,9

81

82

3.8 5,5
0
2,0
14.7 1.5
13.0 14.6

3.0 4,2 4.7
1,2 0
0
1.9 6.8 5.5
9.3 20.0 14.0

_ _
- 00
- e

5.4
0
17,0
3.9

1.2
0.6
5,0
2,5

4.2 4.7
4.2 0
17.6 16,5
0,8 2.5

_
_
-

3.6 1.5
0
0,3 1,8
0
16.8
14,4
0
28,5 2.6 1.8

0
2,9
0
1,5
4.3 15,4
1.2 2,2

35
6
168
22

35 2,6 2,4
15 0,4 1,0
207 12,3 14,4
47 1,6 3.3

2.3
0,7
1.0
6,3

3.0 3,6 2.1
0.3 1,0 1.2
5.2 4,7 9,8
7,3 18.3 20.5

Uieraandoeningen
5peenverwondingen
Mastitis droogstand
Mastitisacuut
Mastitis overige

3.0 5.7
0
1.4
27.0 37,0
6.0 4.3

Locomotieopporoat
Pododermatidene.d.
Klauwbalontst.e.d.
Peritarsitis/carpitis

17.8 25.7 36,7
7,1 4,3 4,1
1.8 4.3 5,6

52.7 33.0 32.3 18.0 28,3
3.1 2.1 3.7 0,8 4,7
11.6 5.8 1,9 1,6 7,9

_
-

34,7 24.0 44,2 23,2 31.8 43,2 32.6
4,6 5,1
2,0 7,5 9.8 5,0 4,2
4.7 5,5
8,2 2,0 4,9 3,0 2.1

446
73
52

528 32,6 36.6
80 5.3 5,5
73 3,8 5,1

Stofwisselingsziekten
in%vanaantal dieren
datmeer dan 2x kalfde
Acetonaemie
Hypocalcaemie
Hypomagnesaemie

0
4
0
0 20,0 18,2
3.3 16,0 1,5

0
3.7 4,7
0
1,7
10,8 22,5 23,0 14.8 10.9
0
0
0
1.4 2.5

0
0
0

2,4 1,6 1,5 2,7
0
0 10.4 18,4 19,4 6,B
2,2 0
28,0 0,8 0

0
0.8
6.3 10.1
0
0

10
93
9

11 1.5 1,7
89 14.3 13.4
12 1.4 1,8

66
70 126
30
25 66
5 6 ' 104 196

129 198 161 119 127
87 81 64
74 120
199 189* 232 122' 210

0
0
0

49 303 326 301 327
25 125 125 134 146
103 513 536 525 521

257 273
95 118
399 431

1370
651
1990

Aantal parti
Aantal 2x gekalfd
Totaal rundvee

2,4
2,4
7.9
0,8

1,0
0
1.0
1,0

4.0 0.9
0.7 0,9
18,3 12,5
1,0 1,8

percentages in
voorgaande jaren
77

78

79

80

3.0 2,1

1r 13,5 16,7
J

16.0

7.2

<2
19,0 17.0
2,5 5,0 1,8

1442
664
2336

Exclusief jongvee.

Toelichtingtabel 1.Depercentageszijnzoveel mogelijk berekendt.o.v.deaantallenervoor inaanmerkingkomende dieren.Daarnaastzijnernogenkelecijfersuitvoorgaandejarenvermeld.
Hoewel het duidelijk zal zijn dat zonder een volledig uitsplitsen van alle op de bedrijven betrekking
hebbendevariabelengefundeerde conclusies nietgetrokken mogenworden,latenwij onsdesalnietteminverleidentot devolgende opmerkingen.
Gynaecologie en obstetrie
M.b.t.verloskundige hulpzijnergeenspecialevermeldingen.
Wel valt op dat bedrijf 2,waar in 1981geen verloskundige hulp werd ingeroepen, zowel in 1981als
1982 het hoogste scoort in de groep vaginitis/endometritis/lochiometra. Bij nadere analyse van de
gegevens blijkt deze hoge score vooral veroorzaakt door het grote aantal beschadigingen van de
geboorteweg bijdepartus.Hetgeringeaantalgevallenvansectiocaesareakaneenindicatiegevenov*r
het op de bedrijven toegepaste fokbeleid. Het grote aantal geboortewegbeschadigingen wordt dan
ook minder veroorzaakt door geboorte van te grote kalveren, dan wel door te weinig geduld bij de
Partus. Het blijkt moeilijk een mentaliteitsverandering tot standte brengen. Eeneerder gesignaleerde
daling van het aantal malen dat verloskundige hulp werd ingeroepen komt ook in 1981en 1982 naar
voren,(zie6jarenoverzicht).
Dit zelfde geldt voor bijde schapenverleende verloskundige hulp (niet indetabel vermeld). Zowel in
1981alsin 1982werd deze 14maalverleend,d.i.minder dan 2%van het aantal schapen dat aflamde.
Datdeze cijferszolaagzijnheeft ongetwijfeld te makenmet enerzijds detoegenomen ervaringvande
verzorgers,anderzijdsmethetfeit datopallebedrijven hetfokprogrammagerichtwasoptoenamevan
hetaantallammeren perooidoor kruisingenvanhetTexelse schaapmetandere rassen.In1982werd9
maalsectiocaesareaverricht, waarbijopgemerkt moet worden datenkele sectio's plaatsvonden bijde
indicatie acetonaemie.
Het nietindetabelvermeldde aantalgevallenvanabortus bijrunderen bleef metgemiddeld 1% (1981)
en1,2% (1982) ruimonderhetlandelijkgemiddelde(ruim 3%).
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Retentio secundinarum
Uit hetjarenoverzicht blijken de percentages dieren die „aan de nageboorte blijven staan"te schommelen rond de 12à13%. Tussende bedrijven onderling zijn wel forse verschillen, uiteenlopend van3
tot 20%,hetgeentot eendiepergaand onderzoek noodt.
Op eenbedrijf (4)waarin 198120%retentiosecudinarumvoorkwam ishet merendeel vandegevallen
ineenvrij korte periode opgetreden,mogelijk eenaanwijzingvormend voor eeninfectieusagens,daar
waar overige omstandigheden ongewijzigd bleven. Bedrijf 1was het bedrijf dat in 1981 het laagste
percentage scoorde en in 1982 op één na het hoogste; een oorzaak hiervoor kon niet worden aangegeven. De inde praktijk erkende relatie tussen het opblijven vande nageboorte en het later optredende „witvuilen" blijkt uitonzegegevensnietopte maken.Debet hieraanismogelijk deveelintensieverebehandelingvanretentio nl.het,tot degehele nageboorte isafgekomen,om dedaginbrengenvan
eennageboorte capsule(bevattende 1 gramOxytetracycline),waarindepraktijk veelalvolstaan wordt
met eenéén-hooguit tweemalige behandeling. Eenherwaardering vande ernst vanhet witvuilen inde
eerste weken nahet afkalventot onschuldiger proporties i.v.m. de „self-cure" zal hierop ook invloed
hebbengehad.
Mastitis enandere uieraandoeningen
Zeer sprekende verschillen bestaan hier tussen de bedrijven onderling: bedrijf 3 met 2% mastitis
gevallen in 1981waarnaast bedrijf 1 met41,3%mastitisgevallenin 1982alsuitersten.Het isverleidelijk
oorzakentezoeken inbekendefactorenwaarindebedrijven vanelkaarverschillen:opbedrijf 1 zijnde
dierenaangebonden,bedrijf 3 iseenligboxenstal.Zo eenvoudigligtdezaakevenwel nietalswe weten
dat de overige bedrijven eveneens ligboxenstal bedrijven zijn met eengemiddeld mastitis percentage
van±18%,waarbij bedrijf 3 indeongunstige (?)positie verkeert het enigebedrijf tezijnmetzomerstalvoedering. Inieder gevalnodendezegegevenstot eendieper onderzoek naaroorzaken dieleiden tot
dezeverschillen.
Locomotie apparaat
Ook in deze verslagjaren maken deze aandoeningen weer een aanzienlijk deel van de gevallen en
behandelingen uit. Uit tabel 1 blijkt dat het aantal behandelde dieren met pododermatitis varieert
tussen 18en ruim 50%van het aantal dieren dat afkalfde per bedrijf. Ofschoon de bedrijfsvoering van
de bedrijven vrij nauwkeurig te typeren is, is het niet steeds mogelijk het verschil in mate van voorkomen te verklaren.Zoals het voorkomen vanveelaandoeningen op moderne,grotere, veebedrijven
multifactorieel bepaald wordt, spelen ook hier factoren als ras, leeftijd en productie van de dieren,
voeding, staltype envoerkwaliteit en in niet geringe mate preventieve klauwverzorging (pedicuren en
voetbaden)eengrote rol.Indepercentages komt bovendien nogderol vande bedrijfsboer tot uiting:
hetsomslangerwillen aanhoudenvandierenmet beengebreken. Bijdebehandelingvanpododermatiden wordt in ruime mate (1 op de 7gevallen) gebruik gemaakt van houten klosjes die met kunststof
onder de niet aangetaste klauw worden aangebracht. De,ineenligboxenstal noodzakelijke, mobiliteit
wordt hierdoor sterkverbeterd,terwijl hetgenezingsproces duidelijk bevorderd wordt.
Intabel 1is het aantal panaritia (472) niet opgenomen,omdat deze aandoening in zeer overwegende
mate bij het jongvee optrad en vaak in de vorm van uitbraken. Op twee bedrijven tastte deze aandoeningin1982ineenperiode van± 14dagennagenoegdegehelejongveestapelaan.
Stofwisselingsziekten
Uit de jaaroverzichten blijkt dat het aantal melkziekte gevallen de laatste twee jaren vrij constant is,
maar toch nogzo'n 14%bedraagt van het aantal runderen dat vaker dantweemaal kalfde. In 25%van
hetaantalgevallentrad melkziekte opvóór hetafkalven.
Er blijven duidelijke verschillen tussen de bedrijven bestaan, met percentages variërend van 0 tot 23.
Ook binnen de bedrijven zijn de verschillen tussen opeenvolgende jaren vaak groot: in 1982 nam op
bedrijf 6het aantal gevallen met 77%toe, terwijl op bedrijf 7 het aantal gevallen tot 1/3 afnam, t.o.v.
1981. Voor deze toe- resp.afname kongeenoorzaak gevonden worden. Bedrijf 3pastalsenig bedrijf
zomerstalvoedering toe en scoort al meerdere jaren het hoogst. Men moet zich realiseren dat het
karakter van de besproken bedrijven het nemen van de meeste effectieve maatregelen niet altijd
toestaat.
Voorwatbetreft kopziekte zijndelaatstejarenzeerrustig(9en 12gevallen in 1981resp.1982).Klimatologischefactorenen Mg-voorzieninginhetkrachtvoer hebben hierzekertoe bijgedragen.
Een aantal gevallen van hypocalcaemie bij schapen werd eind april 1981 gediagnostiseerd. Ruim 2
weken voor de verwachtte aflamdatum werd een koppel schapen opgehokt o.a. in verband met
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voederproeven. Eendagnahetophokkenwerden 7dierenaangetroffen inmeerof minder soporeuze
toestand, alle paretisch, met sterk versnelde ademhaling en sommige met schuim op de bek. Bloedonderzoek gaf Ca-waarden tezienvangemiddeld 3mg%(normaal 10mg%). De Mg-waarden waren
vrijwel normaal. Ondanks onmiddellijk ingezette behandeling met shock werende middelen en intraveneuze Catoedieningsuccombeerden,naeenaanvankelijke verbetering,demeestedieren.

Niet inhetoverzicht opgenomen aandoeningen bijrundvee.
Digestie apparaat.
Neonatale kalverdiarree blijft een niet te veronachtzamen probleem. Ruim 100x (1981) resp. 54x
(1982) werd hulp ingeroepen hiervoor, waarbij in 30 resp. 23 gevallen intraveneuze vochttherapie
noodzakelijk bleek. Deze aantallen betreffen vnl. dieren van één bedrijf dat de laatste 3 jaren als
probleembedrijf gekarakteriseerd moet worden. De oorzaak van het probleem was een ernstige
besmetting met £.coliK.99.Ondanks het nemenvaningrijpende maatregelent.a.v.hygiëne enhuisvestingbleek deinfectie periodiek, vaaksamenhangend metgeboortepieken,terecidiveren.
Degunstige resultaten die in het verleden met deze vochttherapie werden bereikt, konden de laatste
jaren niet geheel bewaarheid worden. Ondanks deze therapie sterft op dit probleembedrijf vaak nog
meer dan de helft van de hiermee behandelde kalveren. Dankzij het feit dat één van de dierenartsen
van de groep is ingezet bij een multidisciplinair onderzoek naar de achtergronden van dit probleem,
gekoppeld aan het feit dat binnen het CDI meer diagnostische laboratorium methodieken op dit
gebiedvoorhanden waren,washetdedierenartsenvandegroep mogelijk meergericht te handelen bij
voorkomende gevallen. Het is wel duidelijk geworden dat het treffen van hygiënische maatregelen
alleen, op grote bedrijven het probleem van de E.colienterotoxicose niet kan voorkomen. In de
toekomst zalvaccinatie,samenmetgoede hygiënische maatregelen,berustendopgrondige kennisvan
ae etiologie van de diverse verwekkers van de neonatale kalverdiarree waarschijnlijk niet gemist
kunnen worden. Cryptosporidium bovis,sinds kort bekend als verwekker van diarree bij kalveren van
enkele weken oud,werd in 1982voor het eerst in Nederland op éénvan de bedrijven onder aangekochte kalveren aangetoond. Over het voorkomen van C. bovis, de klinische en pathologische
verschijnselen ende mogelijke betekenis in het complex vankalverdiarree, isineen publicatie gerapporteerd.
Het voeren vanniet gesteriliseerd flottatieslib vaneen varkensslachthuis aanvarkens,ter bepalingvan
devoederwaarde vanditproduct,leiddetoteenmassaleuitbraak vanTGE.
Respiratie apparaat.
tnzoötieënvanvirale aard,vaakgevolgddoor minof meerernstige broncho pneumonieën,blijveneen
probleem vormen,in het bijzonder op de vleesveeafdelingen van de bedrijven. Insamenwerking met
medewerkers vanhet PR,het IMAGendeafdelingvirologie wordt opéénvandebedrijvengetrachtde
invloed van huisvesting en klimaat op in het bijzonder de respiratoire infecties nate gaan. Eenzelfde
onderzoek isin 1982medenaaraanleidingvanernstigeproblemen,gestartopéénder regionale proefbedrijvenvanhetPR.
enkele bijzondere waarnemingen bijhet rund.
° P eenbedrijf werden ineenvrij kort tijdsbestek enkele kalverengeboren met afwijkingen in habitus
en motoriek: tremor, ataxie en evenwichtsstoringen. Gedacht werd aan een congenitale afwijking.
f S e c t i e v a n t w e e dierenwerd eenhypoplasia cerebelligevonden.Niet uitgemaakt konworden of de
afwijking aan een persisterende BVD virusinfectie te wijten was dan wel genetisch bepaald was. Een
dier dat de verschijnselen in geringe mate vertoonde is in de loop van het eerste levensjaar zodanig
hersteld dat het normaal inde koppel kon blijven.Op hetzelfde bedrijf werd zowel in 1981alsin 1982
Per exclusionem de diagnose boosaardige catarrhaalkoorts bij twee runderen gesteld. Beide dieren
stierven.(Op hetbedrijf werdentevensschapengehouden).
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BEDRIJFSDIERGENEESKUNDEVARKENS.
Drs.M.J. A.Nabuursenmedewerkers.
Neonatale diarree.
In het kader van het project coli bacillose werd op 6 bedrijven met neonatale diarree onderzoek
verricht naarhetserotype vandeoorspronkelijke pathogène £.coli. Inallegevallenwerd voornamelijk
een E. coli gevonden met K99 als adhesie factor. Er werden geen E. coli's met K88 adhesie factor
gevonden waarschijnlijk omdat op de zes bedrijven de zeugen al langer dan een jaar gevaccineerd
werden met een entstof waarin de K88factor aanwezigwas.Ten behoeve vandeze 6bedrijven werd
een £.coliK99+entstofgeproduceerd. Navaccinatievandezeugenwarendeproblemen opdebedrijven binnen een maand verdwenen. Dit onderzoek is samengevat in een lezing die gehouden werd
tijdenshet IPVScongresin 1982,enwelke gepubliceerd isindeproceedingsvanhetcongres(ProceedingsIPVS,Mexico 1982,Ed.by R.R.Necoecheaeta/.).
Steatorrhoe onderzoek.
In 1982werd het onderzoek naarde oorzaken vansteatorrhoe samengevat ineenvoordracht,tevens
publicatie,voor een EGcongresoverenteric diseaseste Clermond-Ferrand,getiteld:Diarrhoea inone
tothreeweek oldpigletsassociatedwith Clostridiumperfringenstype A.
In dit artikel wordt zowel ingegaan op de onmogelijkheid om Rota-virus aan te tonen in sommige
koppels biggen met steatorrhoe, als op het feit dat op deze betrokken bedrijven vaak C. perfringens
type Ageïsoleerdwerdtijdensdiarree uitbraken.
Het bleek dat bij kunstmatige besmetting van SPFbiggen met C.perfringens type A een ziektebeeld
ontstaatdatklinischenhisto-pathologischnietvandepraktijk teonderscheidenis.
Voortgaandonderzoek isgewenst.
Diarree-onderzoek met behulpvande LGT.
Depathogeniteit van£.coliisafhankelijk vanhetvermogenzichtehechtenaanenterocyten enzodoende de darm te koloniseren, en van het vermogen om toxinen te vormen. Toxinevorming kan o.a.
onderzocht worden m.b.v.de„ligatedguttest" (LGT).
Bijeen dergelijk onderzoek werden onverklaarbare uitslagen verkregen,o.a.het quotiënt (Q), d.i.de
toename van de vloeibare inhoud van het darmsegment gedeeld door de lengte van het segment,
gevonden met een bepaalde £.colistam varieert, indien getoetst in verschillende biggen op dezelfde
plaatsindedarm.
B.v. £.colistam „Assen" gaf in drie biggen in het midden van het jejunum de volgende drie waarden:
24/13,5;70/10;30/10.
Eenstam 0141 K85ab afkomstig van een praktijkbedrijf scoorde 18/9 en 60/12 intwee verschillende
biggen.
Er werden vals positieve uitslagen gevonden, zoals een Q > 1 indien alleen fysiologische zoutoplossing of runderbouillon werd ingespoten. Trypticase Soy Broth (TSB) of Soya Pepton (SP)
mediumzonder bacteriegroei,gevenbijnaaltijdeenQ > 1 d.w.z.eenpositieveuitslag.
Hetbeoordelenvantoxine productie van£.colimet de LGTkandaardoor moeilijk zijn.
Om meer inzicht te krijgen werd in eerste instantie het effect van Soya Pepton in een LGT nader
onderzocht.
Indeopvolgendesegmentenvandedunnedarmwerdendevolgendequotiëntengevonden.
Ge/hj7ceerd
materiaal
Soya Pepton
Assen (Path.£.co//'stam)

Soya Meel
Soya Pepton
Assen(Path.£.colistam)
Runderbouillon
SoyaMeel

B/g 1

Big2

3,3
3,5
3,0
1,0
3,0
0,3
1,0

2,25
3,5
1,5
1,5
2,5
2,5
1,2

Het bacteriologisch onderzoek gericht op pathogène £. coliwas in alle segmenten negatief, behalve
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uiteraard de segmenten met de Assen-coli stam. De resultaten wijzen erop dat Soya Pepton en Soya
Meeleensecretie-overschot kunnenveroorzaken.
Om uit te sluiten dat allergische fenomenen een rol speelden werd dit experiment herhaald met op
koffiemelk opgefokte biggen. Deresultaten versterkten deindrukken dat Soyaeensecretie bevorderende component bevat, en dat het effect geen gevolg is van een overgevoeligheidsreactie. Verder
onderzoek naardeaardvanhet Soya-effect endemanierwaarop hetdedarmbeïnvloedt isgewenst.

Voedinginrelatie t o t immuniteit bijvarkens.
Akkermans (1980) constateerde een relatie tussen het Haemoglobine (Hb)-gehalte in het bloed van
zeugen enfertiliteitsproblemen. Er bleek een positieve correlatie te bestaan tussen Hb-gehalte en de
afwezigheid vanfertiliteitsproblemen.
De voeding bleek zowel het Hb-gehalte als het verminderen van fertiliteitsproblemen positief te
kunnenbeïnvloeden.
Dit onderzoek werd voortgezet waarbij tevens het totaal eiwit- en het albuminegehalte in het serum
bepaaldwerden.
Ineerste instantie werd nagegaan inhoeverre een kwalitatieve verandering vanhet voer de Hb-en de
albuminewaarden beïnvloedden, op een bedrijf met twee groepen van respectievelijk 200 en 600
zeugen.Degroepen kondenompractische redenennietgelijk wordengehouden.

Groep
Aantal zeugen
Eiwitbron
Lysinegehalte
Energiewaarde

Proef

Controle

A
200
Dierlijk
0,8 %
1,00%

B
600
Plantaardig
0,69%
0,97%

Aanhetbeginenaanheteindevandeproefwerdenvanzoweldeproefgroepalsdecontrolegroep48zeugen bloedgetapt. Hierbij werden de48 zeugengelijk verdeeld over 4stadiavande reproduktie cyclus,
waarbijervoorwerdgezorgddatdedierennietmeerdan4dagenafwekenvanhetbeoogdeideaal.Devier
stadiawaren 8, 12of 16weken drachtigen4weken nadepartus.
DeveranderingvandeHb-waarden isweergegeven indeonderstaandegrafiek:
OVERGANG PROEFVOER NAAR CONTROLE VOER

Hb-WAA

=CONTROLE VOER
-PROEFVOER

1

, !«

2

=12w

3

=1 6 *

4 = 4 *

drachtig

nadeparu
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Inde grafiek isook weergegeven hoede Hb-waarden veranderden indeproefgroep nadat het proefvoer werd vervangen door het normale voer. In 1982 publiceerde Steinhardt de resultaten van een
onderzoek,waarbij eveneensdeinvloedvanvoedingop de Hb-waarden werd bestudeerd,enwaarbij
deze resultatenwerdenbevestigd.
Uit de literatuur over humane voeding blijkt, dat een aantal parameters van de immuuncapaciteit te
beïnvloeden isdoor het voedingsniveau te verhogen of te verlagen. Nadat we geconstateerd hadden
dat het Hb-gehalte van zeugen te beïnvloeden isd.m.v. voeding,vroegen we ons afof er parameters
van de immuuncapaciteit bij de zeugen zijn die ook te beïnvloeden zijn door de voeding en die eventueel gecorreleerd zijn met het Hb-gehalte. Indien deze vraag bevestigend beantwoord zou worden,
zouden we de beschikking krijgen over een eenvoudig te bepalen factor die gecorreleerd is met de
immuuncapaciteit.
Om deze vraagte kunnen beantwoorden werd een proef opgezet op twee bedrijven met zeugen die
oorspronkelijk op één groot bedrijf gehuisvest waren. Het enige verschil tussen de bedrijven was de
huisvesting;op het ene bedrijf waren de zeugen aangebonden op het andere liepen de zeugen tijdens
dedracht losineengrote ruimte.
Op ieder bedrijf werden vier groepen van 12dieren uit verschillende reproductiefasen gekozen (8,
12 en 16 weken drachtig en 1 week na de partus). Deze werden (op dag 0) geïmmuniseerd met
schapenrode bloedcellen (SRBC),geëmulgeerd ineenolie/water adjuvans.Tevoren werd eenbloedmonstergenomen.
Op dag21 werd bijdezeugenvoor detweede maalbloedgetapt.
Steedswerd vanhet bloed 2ml ineen EDTA bevattend buisje opgevangen en8ml ineenander buisje
zondertoevoegingen.
Inhet EDTA bloedwerd het Hb-gehalte endehaematocrietwaarde bepaald.Hetgestolde bloed werd
gecentrifugeerd,inhetserumwerd hettotaaleiwitenhetalbuminegehaltebepaald.
Deanti-SRBCtiter werdbepaaldinseravandag21 endag0.
Bijbestudering vanderesultaten bleek dat niet alleende Hb-verandering vanbetekenis ismaarook de
hoogte vanhet Hb-gehalte.
Daaromzijnbeidefaktoren ineenformule verwerkt enwelalsvolgt:
Hb, - Hb0 - 12 +

Hb

°

+ Hbl

= 1VÏ Hb, - 72 Hb0 - 12 = Hb-getal
2
Hierbij isHb0het Hb-gehalte op hetmoment vandeimmunisatie.
Hb, ishet Hb-gehalte nadrie weken dusop het moment vanbloed tappen voor de titerbepaling; 12is
een aanname voor het ideale Hb-gehalte. De hoogte hiervan is echter niet van betekenis voor het
verloopvandecorrelatie curve.
Natoetsing door het IWIS blijkt dat er een positieve correlatie bestaattussen het Hb-getal en de antiSRBCtiter inzeven vande acht groepen waarbij voor de diverse groepen de correlatie coëfficiënt (r)
was:
r
1 - 4w.nadepartusbedrijf 0
0,41
4 - 7w.drachtbedrijf0
0,69
8-11w.drachtbedrijf0
-0,07
12-15w.drachtbedrijf0
0,70
1 - 4w.nadepartusbedrijf B
0,05
4 - 7w.dracht bedrijf B
0,37
8-11w.dracht bedrijf B
0,17
12-15w.dracht bedrijf B
0,46
Deze resultatenwarenaanleidingomeenproef opte zettenonder geconditioneerde omstandigheden
indestallenvanhet CDI
Dezeproef isindeloopvan 1982gestart.

SPLAYLEG.
Drs.M.J. A.Nabuurs, Drs.E.J. vanderMolenen medewerkers.
Sindsenkelejaren wordt het instituut regelmatiggeconfronteerd metvarkensfok- envermeerderingsbedrijven waar splayleg ineen hoog percentage optreedt bij pasgeboren biggen en leidt tot een hoog
uitvalpercentage vandebiggen(tot 35%).
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Het ziektebeeld alszodanigwordt meestal niet meteenonderkend,doordat andere symptomen overheersen. Zo werd melding gemaakt van rhinitisproblemen bij biggen gepaard gaande met niezen. In
een ander geval kan dermatitis met oedeemvorming en necrose van voor- en achterpootjes op de
voorgrond treden.Ook mastitisvandezeugwordt vaak alsvoornaamste klacht gemeld. Inveelgevallenblijkt bijnaderonderzoek datdezesymptomensecundairzijnaandesplaylegproblemen.Zowel bij
klinisch karakteristieke gevallen als bij de meer gecompliceerde ziektebeelden blijkt er sprake te zijn
vaneencongenitale myofibrillaire hypoplasie.
Waarnemingen in het veldgaven indicaties dat deficiënte voeding vandezeugetiologisch een belang
njke rolzouspelen.
gezien het toenemende belangvandezeziekte indevarkenshouderij endeverschillende opvattingen
dieerbestaanoverdeoorzakenwasnaderonderzoek gewenst.
netonderzoek wordt uitgevoerd insamenwerking metdeafdelingimmunologie. Ditlaatsteomdat het
onderzoek naar de eventuele correlatie tussen voeding en immuuncapaciteit in dezelfde proef wordt
onderzocht.

6

VOGELZIEKTEONDERZOEK
Drs.Th. Smit en medewerkers.
Diagnostisch onderzoek in verband met ziekten bij het pluimvee.
1981.
o '981werden 2.088 inzendingen ontvangen,waarvan 1.022 betrekking hadden op bedrijfs- en sierpluimveeen 1.066opwilde inheemse vogels.Deherkomst vandeinzendingenisweergegeven intabel
'• Grote verschillen in de aard der inzendingen zijn t.o.v. 1980 niet opgetreden. Het aantal NCD
gevallen bij papegaaiachtigen tijdens de quarantaine maakt dat constante aandacht een vereiste is. In
abel2wordt eenoverzichtgegevenover hettotale diagnostische onderzoek. Infiguur 1 ishetpercentage NCD inzendingen uitgezet tegen de tijd. Vanaf 1974werden vogels afkomstig uit de quarantaine
aanwelvogelsafkomstig uit particulier bezit,afzonderlijk geregistreerd naasthettotaal aantal.In1976
werd de quarantaine verlengd tot 30 dagen. Infiguur 2is het percentage psittacosis gevallen uitgezet
Mr-6" d e t i , d ' U i t ' 3 e i d e S r a ^ i e k e n blijkt dat het nut van de import-quarantaine bij de voorkoming van
NCDgroter isdanbijdievanPsittacosis.
Psittacosis komt in tegenstelling tot het algemeen denkbeeld bij import vogels minder voor dan bij
Papegaaiachtigen uitparticulier bezit. BijSalmonellosis (figuur 3)blijkt eenhoger percentage salmonela-isolatie'sbijquarantainevogelsvoorte komendanbijdeinheemse papegaaiachtigen.

"•"abel1. Herkomst vande inzendingenvan1981.
, HoenMateriaal
,
,

....
Papegaaiachtigen u .
Wilde
-, .
Water- _ r 6
. *
Kooi- . .
Duiven
, Quaran- Partie.
inheemse Totaal
s
taine
bezit
°
vogels

Veterinaire Dienst
Gezondheids Diensten
Dierenartsen
Particulieren
Instituteneninstellingen
^^groepVogelsterfte

3
70
29
51
11

3
3
23
27
14

10
22
17
24

3
3
10
25
6

Tota

164

70

73

47

a'

-

222
3
-

5
6
111
74
14

11
9
60
117
9

222

240

206

247
131
255
311
78
1.066 1.066
1.066 2.088
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Tabel 2. Diagnostisch overzicht 1981.

Materiaal
V/rusz/ekten
Pseudovogelpest
Pokken
Eendepest
Ganzehepatitis
Influenza
Pacheodisease
Parkietenencephalitis
Ornithose/psittacosis
ßacterie/eziekten
Pasteurellosis
Salmonellosis
Tuberculosis
Listeriosis
Yersiniasis
Erysepelosis
Colibacillosis
Botulismus
Aspergillosis
Candida-inf.
Diversen
Parasitaireziekten
Haarwormen
Trachea-wormen
Maagwormen
Spoelwormen
Lintwormen
Trematoden
Coccidiosis
Trichomoniasis
Blackhead
Luchtweg-mijten
Diversen
Menginfecties
Systeemziekten
Longontsteking
Luchtzakontsteking
Darmontsteking
Uitwendiggeweld
Aangeschoten
Uitputting
Diversen(w.o.leucose e.d.)
Vergiftigingen
Negatief
Ongeschikt

Hoenders

10

2

-

-

1

_
1

69
4
1
1

1

Duiven

_
_
_
-

—

3
1
5

1

_
-

10

5

—
-—

-

-

5
1
11

7
10

2

56

2

S3
5
6

—

_

2
2

—

3

5

_

-

~

7
10

1
8

~

13
1
3
16
7

10
24

12

4
1

6
10
5

"
—

1

13
2

35
11

13
7

9
84
26

6
30
11

9
5
48
8

9

10
53

-

—
22
7

2
1
8
16

-

2
1

7
3

17
7

15
5

358

78

81

121

287

94
81
15
2
12
1
26
11
150
29
40

10

4
1

-

33
17
17
1
2
1
11
42

2
1

6
1

12
2

2
7
15
27
8

2

Totaal

24
21
14

8
3

1
2

262

—
—

9

1
29

-

1

--

3

-

5
2

6
6

~
—

—

3
2

-

—

1

—

—
~

8

-

1
1
5
28

—

—
~

3

2

—

7
7

7

-

4

~
—

Wilde
vogels

1
10

—

-

-

1

6

4

-

19

—

10

-

-

Papegaaiachtigen Kooi-en
Water- Quaran- Part.
volière
vogels
vogels
taine
bezit

17
3
8
34
13
2
59
16
11
13
33
52

19
34

19
24
1

51
279
46
304
100
302

15
20
226
330
55
349
243
335

9
4

8
9

174
50

494
79

257

246

1.564

2.992
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Ten aanzien van de onderzoekresultaten van inheemse wilde vogels kan het volgende worden
opgemerkt EvenaisinM980trad er weer eendepest op. Pokken infecties worden vnl. gez,en b,, in
beslaggenomenvogels,dezgn.justitievogels. _
Salmonella-infecties treden bij zaadeters op, doch ook speciaal DIJjuveme
Procent vandeingezonden uile'nliethet.even,^
^
Z
^
^
^
Opmerkelijk ishet hogepercentage vergiftigingen (vnl.moeawnnge; DIJUU,
bijhunnatuurlijke vijanden,deroofvogels, anderzijds.

meeuwen. Ruim vijftig
j g
^

^

^

^

J

-

Inalle gevallen treedt een boemerangeffect op. Zelfs een stabilisatie van het evenwicht tussen roofvogelsenprooidieren zalniet worden geaccepteerd door diegenen,die iedere vermeende schadeaan
hunproduct (graanofwild) willenvoorkomen.
1982.
Het onderzoekjaar '82 werd sterk beïnvloed door de verhuizing van het Instituut ende reorganisatie
van de afd. Pluimveeziekten. Het bacteriologisch en virologisch onderzoek dat tot mei '82 in Doorn
werd uitgevoerd,werd indetweede helft van hetjaar overgenomen door deafd. Bacteriologie ende
VestigingVirologie vanhet Instituut.
De onderzoek resultaten uit de projecten Vogelsterfte, Import diagnostiek en Algemene diagnostiek
werden zoals ieder jaar tezamen genomen omdat de grenstussen de projecten vooral wordt bepaald
door de herkomst van de inzendingen. Het totaal aantal inzendingen bedroeg 1906 waarvan 1137
inzendingen betrekking haddenop hetonderzoek vanwildevogels.

Tabel3. Herkomst vandeinzendingenvan1982.

Papegaaiachtigen
Quaran- Particulier
taine
bezit

Materiaal

Hoenders

Duiven

Watervogels

Veterinaire Dienst
Gezondheids Diensten
Dierenartsen
Particulieren
Instituteneninstellingen

38
26
16
19

5
14
11
3

2
10
24
3

4
6
17
31
10

156

3
20
85
67
5

6
15
73
94
6

169
86
225
243
46

Totaal

99

33

39

68

156

180

194

769

Kooi,
*

Het aantal inzendingen van Nut- en Siervogels daalde van 1981 tot 1982 met 253 inzendingen. Het
aantalinzendingen wilde inheemsevogelsvertoonde eenlichtestijging.
Deinzendingeninverbandmet hetproject „Vogelsterfte" warenafkomstigvan:
Staatsbosbeheer
Politie,A.I.D.etc.
Controleurs Vogelwet'36
Asielwerkgroepen,particulieren
Diergeneesk.instellingen

Totaal

72

Aantal
158
201
251
463
64
1.137

Totaal

Tabel 4. Diagnostisch o v e r z i c h t 1982.

Materiaal Hoenders
Virusziekten
Pseudovogelpest
Inf. Laryngotracheitis
Gumboro
Pokken
Eendehepatitis
Eendepest
Ganzehepatitis
Ornithosis/Psittacosis
Para-myxo infectie
Herpes
üacteriëleziekten
Pasteurellosis
Salmonellosis
Tuberculosis
Yersiniasis
Colibacillosis
Pseudomoniasis
Staphylococcosis

Duiven

Papegaaiachtigen
, " Quaran- Partie.
v
°S e l s
taine
bezit
ae r

13

11
4

9

37
5

29
2

1

1
24
2
7
2

41
14

1
17
21
18

19

1
1

57
56
19
10
7
5
3

Botulismus

30

Parasitaireziekten
Haarwormen
Luchtpijpwormen
Maagwormen
Spoelwormen
Lintwormen
Trematoden
Coccidiosis
Luchtwegmijten
Trichomoniasis
Diversen
longinfecties

44
1
1

5
10
2

54
24

1
2

7
12

5
3
1

6

13
8

68

10
30
23

2
1
2
4
4
12

48
6

126

38

41

75

11

5
7
44
6

2
26

54
27

10
3

10
4

178

180

1
4

57
13
19

5
7
25

57
113
21
12

14

Systeemziekten
Longontsteking
Luchtzakontsteking
Darmontsteking
Uitwendig geweld
Geschoten
Uitputting
Diversen
Oliebezoedeling
Vergiftiging

Totaal

Wilde
" inheemse Totaal
vo els
S
vogels

5
1

Aspergillosis
Candidiasis
Diverse bact. inf.

Negatief
Ongeschikt

KOQ._

20
3
8
19
11
4
96
10
11
38
25

13

99
97
310

19
166
370
81
228
178
97
325

8
13

90
46

177
79

242

1.556

27
334
81
148

2.436

T o e l i c h t i n g diagnostiek 1982 (tabel 4).
- Virus ziekten: Pseudovogelpest w e r d vastgesteld bij 3 inzendingen van papegaaiachtigen uit de
quarantaine.
Ueen
beow
w ee rr dd pseudovogelpest
quarantaine. O
Oo
o kk u
uit
een beo
pseudovogelpest virus geïsoleerd (vest.g.ng V.rolog.e). V o o r beo s
gelden geen quarantainebepalingen
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Pokkenvirus (mussen-,kanarie-,vinkenvirus) wordt zowel geïsoleerd uit kooivogels, alsuit inbeslaggenomen wildevogels.
Eendepest treedt sporadisch op evenals eendehepatitis en ganzehepatitis. Tegen deze laatste infectie
wordt de gehele populatie bedrijfsganzen geënt m.u.v. de dieren van enkele principiële weigeraars.
Ook de sierganzen, welke in Nederland commercieel interessanter zijn dan de landganzen, worden
steeds meer gevaccineerd. Problemen bij deze groep geven de lange broedperiode (vele species),de
stressendebeschadigingen bijhetvangen.
Psittacosis/ornithosis kwamvoorbij 16% vandeinzendingenvanpapegaaiachtigen buitendequarantaine.
Binnendequarantaine bedroeghet aantalpsittacosis infecties 5% vanhet aantalinzendingen.
Parkietenencephalitis (Para-myxo 3)wordt regelmatigvastgesteld.
In1982werd eenherpes-infectie geconstateerd bijduivenin Oost-Voorne.
- Bacteriële ziekten: Pasteurella-infecties werden voornamelijk waargenomen bij wilde vogels
(watervogels en kattebeetslachtoffers). Zevenendertig isolaten (materiaal) werden nog in Doorn ter
typeringontvangen.
Salmonella-infecties worden veelal gezien bij meeuwen en import papegaaien. Bij deze laatste groep
trekt speciaaldegrijze roodstaartpapegaai deaandacht.
Yersiniasis(Yersinia pseudotuberculose) lijkt bijvogels nogvoornamelijk gebonden te zijnaanhet verblijfindevolières.Intensiefonderlingcontact speelt hiereengrote rol,alsmede minder goede hygiënischeomstandigheden.
BotulismusenTuberculosis:Zie verslagvandeafd.Bacteriologie.
Aspergillosis komt speciaal bij papegaaiachtigen zeer veel voor en is daarbij veelal de oorzaak van
koopkwesties. Speciaal 10-14dagennadeverkoop stervenveelpapegaaien.
Candida infecties spelen veelal een rol bij chronische ziektegevallen b.v. na langdurige antibiotica
behandelingenenbesmettingen door depleegouders(Japansemeeuw).Speciaaldegeforceerd gefoktevogelszijngevoeligervoorfacultatief pathogènemicroorganismen.
- Parasitaire ziekten: Debelangrijkste waargenomen infectie in 1982wasCoccidiosis.Zowel bij kooivogelsalsbijwilde inheemsevogelswordt deinfectie regelmatiggezien.Zowel kleinezaadetersalsroofvogels en uilen worden aangetast. Speciaal de sub adulte torenvalk komt in de problemen alsvoedselschaarste encoccidiosisdreigen.
Luchtzakmijten komen bij steeds meer species voor, doch blijven beperkt tot kooi- en volièrevogels.
Debestrijdingmet behulpvaninsecticidenstrips isnogsteedsproblematisch.
- Systeemziekten:Aspecifieke enteritiden worden speciaalgezienbijkooi- envolièrevogelseninveel
mindere matebijdenatuurlijk levende,wilde inheemse,vogels.
Uitwendiggeweld enuitputting ishetlotvantalrijke inhetwild levende vogelsenpasgetransporteerde
vogels. Een oponthoud van enkele uren kan vooral voor de kleinere species fataal zijn. En masse
verzonden agaporniden lijden veelal aanschedeltrauma en uitputting. Afschot van beschermde vogels
lijkt „normaal" te worden en is evenals de moedwillige vergiftiging van buizerden en haviken een
steeds vaker voorkomende overtreding (zie ook het verslagvande afd.Analytische Chemie en Toxicologie).
PATHOLOGIE
Drs.E.J. vanderMolenenmedewerkers.
Pathologischonderzoek i.v.m.orale belastingvanzware metalen.
Inhet kader van het vaststellen van tolerantiegrenzen van zware metalen bij landbouwhuisdieren werd
voortgaandonderzoekverricht.Dezestudiewerdevenalseerderonderzoekopditterrein(zievoorgaand
jaarverslag) geëntameerd door de Landbouwadviescommissie Milieukritische stoffen (L.A.C.) van het
Ministerie van Landbouw en Visserij. Het onderzoek werd verricht bij melkkoeien, met het doel, nate
gaanof bijgecombineerde oralebelastingmetAs,Cd,PbenHginverschillendesamenstellingtoegediend,
pathomorfologischeeffectenoptraden.Detoedieningsvorm bestonduitoplosbareverbindingenencomplexeverbindingenzoalszevoorkomeninhavenslibenrioolslib.Deduurvandeproef strektezichuitover
3lactatieperioden envondplaatsbijhet IVVO.
Het pathombrfologisch onderzoek bestond uit een macroscopische en microscopische beoordeling
van lever, nier, milt, hart, pens, lebmaag, darmkanaal, geslachtsapparaat en skeletspieren. Zowel
macroscopisch als microscopisch werden pathologische veranderingen in organen vastgesteld. Deze
74

bestonden gedeeltelijk uit veelvuldig bij slachtdieren voorkomende laesies. Daarnaast werden meer
specifieke orgaanlaesies waargenomen in o.a. lever, nieren, hart en maagdarmkanaal. De resultaten
vande pathologische bevindingen gavengeen duidelijke verschillen te zien tussen controle- en proefdieren. Ook werdengeenduidelijke verschillenwaargenomen tussendeproefgroepen onderling(oplosbareencomplexe verbindingen).
Vooralsnog lijkt ergeencausaalverband te bestaantussendegecombineerde belasting met As,Cd,Pb
en Hgende pathologische bevindingen. De resultaten vanhet onderzoek zijn vermeld ineen rapport
(CDI-onderzoekrapport5/36892/Lee/PB).
Enzoötischvoorkomende chronisch induratieve mastitis bijschapen.
Invervolg op het inhetvorige verslagjaar uitgevoerde pathologisch onderzoek werd in samenwerking
met Drs.U.VechtenDrs.D.J.Houwerseenvergelijkend veldonderzoek uitgevoerd.
Hiertoe werden schapenbedrijven waarchronische induratie vandeuiergepaardgaande mettegeringe lactatie optrad, vergeleken met bedrijven die bekend stonden als zwoegerziektevrij. Dit vergelijkend onderzoek vond plaats inaansluiting op eenpathologisch screeningsonderzoek waar eenduidelijke relatiewasgevondentussenhetvoorkomen vanchronischinduratieve mastitisenzwoegerziekte.
Het veldonderzoek bestond uit klinische beoordeling vande uier, eenbacteriologisch onderzoek van
demelkeneenserologischonderzoek t.a.v.zwoegerziekte. Intotaalwerden 263ooien,verdeeld over
vierbedrijven metmastitisen/of tegeringelactatie,onderzocht.
Daarnaastwerden 264ooienafkomstigvanvierzwoegerziekte negatieve bedrijven onderzocht.
Voorts werden van zowel probleem- als controlebedrijven een aantal ooien aan een pathologisch
onderzoek onderworpen.
Devoorlopige resultatengevenaandat uierinduratie met te geringe lactatie eenprobleem kanzijn op
bedrijven met zwoegerziekte en op zwoegerziekte negatieve bedrijven als zodanig niet lijkt voor te
komen.
Depathologische bevindingen duidenopeenviraleetiologie. Daarbijisermorfologische verwantschap
metdebijzwoegerziekte karakteristieke longaandoeningen.
Pathologischonderzoek i.v.m.chronische nefropathie bijhet varken.
Het onderzoek betreffende het voorkomen van chronische nefropathie bij zeugen en de relatie met
mycotoxinen werd gecontinueerd. Ook mestvarkens werden bij het onderzoek betrokken. Argumenten hiervoor waren:
1- hetvoederregime bijmestvarkensisandersdanbijzeugen;
2. deresidu-opbouw vanmycotoxinen iswellicht andersdanbijzeugen;
3- volksgezondheidsaspecten t.a.v. residuen in vlees en organen zijn met name van belang bij mestvarkens.
Het onderzoek isuitgevoerd aande handvanslachtdieren geselecteerd op grond vanhet voorkomen
van nierafwijkingen. In totaal zijn 40 mestvarkens vanwege verdenking van chronische nefropathie
onderzocht. Hiervan bleek 75%een klassiek beeldtevertonen. Denierenwerdengeanalyseerdop de
aanwezigheid vanmycotoxinen,met namewerdgekeken naarhetvoorkomen vanochratoxine A. Het
onderzoek geschiedde in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) te
Bilthoven.
Devoorlopige resultaten vanhetonderzoek bijzeugenzijngepubliceerd (Proceedings on mycotoxins
and animal disease 1981). In de onderzochte zeugen (46) werden geen indicatieve hoeveelheden
ochratoxine Aaangetroffen. Omtrent de mogelijke rol vanandere mycotoxinen kon noggeen inzicht
wordenverkregen.
Pathologischdiagnostischonderzoek bij landbouwhuisdieren.
Varkens

° P eenaantalvarkensmestbedrijvenwerd hetinstituut inconsultgeroepenvanwege problemen bijpas
opgezette biggen. De belangrijkste klacht was dat de biggen niet wilden groeien. Dit werd veelal
geconstateerd vanaf het moment dat de dieren werden overgenomen vanhet vermeerderingsbedrijf.
Naastdeslechtegroei produceerden debiggenhardedroge mestenhaddenveelaldegewoonte urine
te
drinken. De dieren hadden geen koorts. Verandering van voer gaf geen verbetering te zien. Het
vermoeden bestond dat deoorzaak vande problemen op devermeerderingsbedrijven moest worden
gezocht. Bij pathologisch onderzoek werden in een aantal organen specifieke deels irreversibele
'aesiesvastgesteld.Op grond vande pathologische bevindingen werd eengeneesmiddelen intoxicatie
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waarschijnlijk geacht. Hierbij ging het om carbadox, een stof uit de groep van chinoxalinederivaten.
Nadere analyses van nog aanwezige partijen voer gaven aan dat deze te hoge gehaltes aan carbadox
bevatten, hoger dande alsvoederadditief toegestane 50 ppm. De indruk bestaat dat te hoge doseringen met carbadox veel meer voorkomen dan uit klinische waarnemingen blijkt. Deze indruk is
gebaseerd op de ervaring dat identiek pathologische bevindingen vaker worden gedaan bij biggen die
ingestuurd worden vanwege aspecifieke klachten, waaronder vertraagde groei. In deze gevallen was
hetnietmogelijk nognaderonderzoek tedoen naardeaanwezigheidvancarbadox inhet voer.
Inhet algemeen ishet klinische beeld bijdepracticus nogonvoldoende bekend,waardoor het moeilijk
iseenjuisteindruk tekrijgenomtrent degrootte vandeze problematiek.
Op enkele varkensmestbedrijvenwerd dehulpvanhet Instituut ingeroepen vanwege incidentele sterfte engroeivertraging inde 2e helft van de mestperiode. Bij nader onderzoek bleek hier sprake te zijn
van porcine intestinale adenomatöse. Zowel de hypertrofische ileïtis als het hemorrhagic bowel
syndroomwerdenaangetroffen. Eenetiologische verwekker werd nietgeïsoleerd.
Rundveeen schapen.

Ineenaantalgevallenwerd verzocht onderzoek teverrichten op rundveebedrijven diereeds langdurig
met problemen kampten. Het betrof zowel melkvee als mestveebedrijven. Vaak werden meerdere
infectieuze agentia geïsoleerd, maar deze konden niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
eigenlijke problemen.
Op grond van pathologische en klinische bevindingen moest meestal tot de conclusie worden gekomen dat managementfactoren envoederregime eenprimaire rol speelden. Deervaring isdatsteeds
meer van dergelijke bedrijven, vaak aangeduid als probleembedrijven met een klinisch nogal vaag
beeld,voorkomen. Deindruk bestaatdatook inderundveehouderij hetvoorkomen vanz.g.factorenziekteneensteedsbelangrijkere rolgaatspelen.
Evenalsinhetvorigeverslagjaarwerden regelmatiggevallengemeldvangeneesmiddelenintoxicatie op
kalvermestbedrijven veroorzaakt door chinoxalinederivaten. Inde meeste gevallen werden despecifieke pathologische afwijkingen aangetroffen. Blijkbaar worden deze geneesmiddelen nog veelvuldig
in de kalvermesterijtoegepast, ondanks hetfeit dat deze verbindingen erg toxisch zijn voor kalveren.
Hetverdientaanbevelingdetoepassingvandezemiddelenaanstrengerestrictiestebindeneniniedergeval
deverstrekkingviadedierenarts te laten verlopen.
Bijlammeren werd invrij veelgevallen pulpy kidney diseasevastgesteld.Deze ziekte deedzichvoor in
demaandenapril,meienjuni. Hetbetrof meestalslechtsenkele dierenuiteenkoppel.
Enkele malenwerd bijlammereneenterminale ileïtisgezien,eenziektebeeld dat in Nederland bekend
staat als het z.g. rekkers en strekkers beeld. Het onderzoek op infectieuze agentia verliep negatief.
Hetbleefopdebetreffende bedrijvenvaak bijééngeval.
Verder blijkt uit inzendingen dat op sommige bedrijven maagdarmworminfecties tot een groot probleem kunnen leiden, zonder dat dit vroegtijdig wordt onderkend. Dit leidt dan vaak tot onnodige
sterfte.
Gevallen van abortus met verdenking op Chlamydia deden zich ook in de verslagperiode 81/82 voor.
Geletop hetaantalinzendingen lijkt hetprobleemtoe te nemen,metnameop rundveebedrijven.
Bij het onderzoek deed zich de moeilijkheid voor dat vaak inadequaat materiaal was ingezonden. In
veel gevallen werd wel foetenmateriaal ontvangen maar ontbraken de vruchtvliezen. Deze laatste
warenvaakteautolytischvoor adequate beoordeling.
In 1981 had het aantal inzendingen betrekking op 52 bedrijven waarvan 42 rundveebedrijven en 10
schapenbedrijven. In 17 gevallen was het materiaal ongeschikt voor onderzoek. (15 afkomstig van
rundvee - 2vanschapenbedrijven). Vandewelte onderzoeken inzendingen wasbijde rundveebedrijven in 7gevallen sprake vanverdenking op Chlamydia.In 20 gevallen verliep het onderzoek negatief.
Vandeschapenwarener 2bedrijven positiefen8negatief.
In 1982 was het aantal inzendingen aanzienlijk hoger. In totaal werden 89 gevallen op Chlamydia
onderzocht. Voor eendeelbetrof ditfollow-up onderzoek vaneenaantalverdachte bedrijven.
Deinzendingen waren afkomstig van 52rundveebedrijven en4schapenbedrijven.Vande rundveebedrijven waren 13 gevallen verdacht van een Chlamydia abortus, 29 gevallen waren negatief en in 10
gevallen werd vanwege ongeschiktheid van het materiaal geen onderzoek verricht. Van de schapenbedrijvenwaren 2positiefen2negatief.
Het is moeilijk een juiste evaluatie van Chlamydiaabortus te geven. Meestal ontbreken voldoende
gegevens van een bedrijf om een goed inzicht in de problematiek te krijgen. Daarnaast vindt er te
weinig follow-up onderzoek plaats. Aan deze aspecten zal in de toekomst meer aandacht moeten
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worden besteed. Bovenal blijft het van belang bij verdenking op Chlamydia abortus, het te onderzoekenmateriaalop dejuistewijze teverzamelenenintesturen.
Pathologischonderzoek met eenspecifieke vraagstelling.
Een aantal keren werd de hulp ingeroepen van practici en Gezondheidsdiensten bij onderzoek van
ziekteproblemen waaraansprakelijkheidskwestiesspeelden.
Daarbijging het o.a.om introductie vanziekten naaankoop vandieren,toediening van geneesmiddelenmet nadeligeeffecten enkoopkwesties vanindividuele dieren.Inhetalgemeenkonop basisvande
onderzoekresultaten tot een bevredigende oplossing van de aansprakelijkheidskwesties worden gekomen.

Pathologisch diagnostisch onderzoek van kleine huisdieren en bijzondere dieren.
Drs.E.J.v.d.Molen,drs.T.G. Kimman en medewerkers.
Deafgelopen onderzoekperiode werd gekenmerkt door eengrote verscheidenheid aaninzendingen.
Bijdehond neemt hetaantalgevallenmet Canine ParvoVirus(CPV)-infecties eenbelangrijke plaatsin.
Hoewel veelvuldig wordt gevaccineerd blijft het aantal honden, dat sterft t.g.v. CPV groot. In veel
gevallen werd de diagnose gesteld bij dieren die waren gevaccineerd. Ook bij pups waaryan de
moederdierenwaren gevaccineerd trad sterfte op. Dit probleem deed zichveelal voor in kennels. In
eenaantalgevallenwerdertoe overgegaanbehalvedemoederdieren ook depupsopeenleeftijdvan2
à3weken tevaccineren,veelal met alsgevolgeennoggrotere sterfte.Vaccinatie vanpupsvangeënte
moederdierenzoudanmoeten wordenontraden omdat dekansbestaatdatopdezemanierde materi e immuniteit te sterk wordt aangetast. Bovendien zijn pups vanwege premature status van het
immuunapparaatnognietinstaatadequaat opdevaccinatietereageren.
Pupsterfte in kennels werd eenaantal malengezienzonder dat er bijpathologisch onderzoek aanwijzingenwarenvoor eeninfectieuze etiologie. Zowel het bacteriologischalshet v.rolog.sch onderzoek
verliepennegatief. Depupsvertoonden weleenbeeldvanondervoeding enhypothermie.De oorzaak
vandesterfte bleek tezijngelegenindehuisvestingendeverzorgingvandeteven.
Vermeldenswaard is het diagnostiseren van een geval van miltvuur bij een hond. Het dier was onder
verschijnselen van braken en bloederige diarrhée acuut gestorven. Erwerd gedacht aaneen intoxicat e . Debronvandeinfectie konnietwordenachterhaald.
Zowel bijhondenalsbijkattenwerdfrequent deZiekte vanAujeszkygediagnosticeerd.Klinischiseen
diagnosevaak moeilijk.
.
.
..
„c
,
'" veelgevallen wordt bijkattengedacht aaneenintoxicatie. Hetverloop isveelalacuut.Soms worden
'" hetgeheel geensymptomen geconstateerd. Eenmaal werd bij een Maleise beer, afkomstig vaneen
dierentuin, de Ziekte van Aujeszky gediagnostiseerd. Deoorzaak vande mfect.e iswaarsch.,nl.,k het
voerenvanslachtafvalgeweest.
,
... ...
,, , . ,
Bij katten kwam Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) relatief frequent voor. Hierbij werd behalve de
algemeenbekende natte vorm nogaleensdedroge vorm vastgesteld. Dezeisklinischm.nderkarakteristiek en daardoor vaak moeilijk te diagnosticeren. Ook de complexe vorm waarbij behalve peritoneumook pleuraofpericardwarenaangetast,werdenkele malengezien.Opmerkelijk washet relatief
grote aantal gevallen van infectieuze panleucopenie. Dit temeer daar er voor deze ziekte goede
Preventievemogelijkheden bestaan.
, . . .. , , . . . . , „
Eenbijzondere bevinding was het voorkomen van een tot nog toe onbekend ziektebeeld b.j katten
gekenmerkt door cardiomyopathie gepaard gaand met uitgebreide stuw.ngsversch.jnselen en leverdystrofie. Omtrent voorkomen, etfologie en pathogenese is betreffende dit ziektebeeld weinig
bekend. Onderzoek naar infectieuze en toxicologische agentia kon geen helderheid verschaffen
omtrent deetiologie.Overditziektebeeld zaluitvoeriger worden gepubliceerd.
OPeenkonijnenmestbedrijftradaanzienlijkesterfte onderjonge konijnenoponderverschijnselenvan
rhinitis,tracheitis enpneumonie. Deaandoeningbleek tewordenveroorzaakt dooreen gecombineerde Pasteure//a-Bor<*ete//ainfectie. Geadviseerd werd behalve curatieve maatregelen d.m.v. medianeringvanhetvoer ook preventieve maatregelen te nemenbestaandeu.tvacc.nat.e met eeninde handel
aanwezigARvaccin.Hiermee zijninhetverledengoederesultatengemeld.
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plaatsvonden. Inaldeze gevallen werd het gereedstaande vaccin met succestoegepast. Bij serotypering van de geïsoleerde bacteriestammen bleek dat alle isolaten van de 5uitbraken tot het O-type 6
(volgens Habs)behoorden.
Een aantal farms welke in het verleden met deze ziekte meermalen te kampen hadden, hebben het
vaccin(wederom) preventieftoegepast:pseudomoniasisdeedzichbijdezebedrijven nietvoor. Vande
door de afdeling Bacteriologie bereide vaccins endevaccinswelke door de afdeling Productie bereid
zijn,werd eenaantalmaleneenpotentietest op muizenverricht: hierbijbleek dat hetvaccinnaruim 1,5
jaar bewaren bij 4°C nog eengoede werking vertoonde. Insamenwerking met de afdeling Productie
bleek voorts dat de beschermende componenten van het vaccin niet alleen gelegen zijn in de gedode
bacteriën,maarook indevloeibarefasevanhetvaccin.

1982.
Tusseneindseptember eneind november dedenzich9uitbrakenvanpseudomoniasis bijnertsen voor,
waarvan 2in Frankrijk. Desterfte wasmeestalgering;op éénfarmstiervenechter inenkele dagen 100
dieren. De sterfte op één farm (in Frankrijk) werd veroorzaakt door serotype 05 (typering volgens
Habs);op één Nederlandse farm reageerden de Pseudomonas-isolaten met geenenkelserotype, wèl
met een verzamelserum waarin naast 3andere typen wel 05,maar niet 06vertegenwoordigd was. De
andere7uitbrakenwerdenveroorzaakt door type06.
Voor zover (CDI-)vaccin is toegepast, is de sterfte in alle gevallen tot stilstand gebracht. De farms
welke hetvaccinpreventieftoepasten,zijnook ditjaarvandeziekte vrijgebleven.
Diverseonderzoekingen.
Het bacteriologisch onderzoek van een proef van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek te
Lelystad waarbij kippemest al dan niet met 15% gehakseld of gemalen stro en verschillende concentratiesmierenzuur werdingekuildteneinde alsvoervoor rundveediensttedoen,werd voortgezet.
Inhet kader van de zgn.Carbadox-Specolproef (zie elders in dit jaarverslag) werd op 11data faeces
van24varkens bacteriologisch onderzocht, waarbij zowel hetaërobe alshetanaërobe kiemgetal werd
bepaaldmettyperingvandebacteriesoort dieindeeindverdunningen werdgevonden.

Onderzoekvaningezondenmateriaal:

Onderzoek op Bacillusanthracis
Onderzoek opde CEM-bacterie
Onderzoek op CEM-antistoffen
Onderzoek op Listeriamonocytogenes
Onderzoek op Haemophiluspleuropneumoniae
Onderzoek opBrucella
Onderzoek op Salmonella
Onderzoek op Mycoplasma
Onderzoek op Pseudomonasaeruginosa
Differentiatie ingezonden culturen
Antibioticumgevoeligheidsbepalingen
Bereidingvanautovaccin
Pus- en sputummonsters
Urinemonsters
Kuil- en mestmonsters
Diversemonsters voor
algemeenbacteriologisch onderzoek
Steriliteitscontrole vanmonsters
t.b.v.deafdeling Productie
PotentietestenvanPseudomonasvaccins
t.b.v.deafdeling Productie
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1981

17
11

1982

5
27
1
77
—
—
103
211
23
8
2
19

17
1
1
19
—
49
448
52
5
—
168
1
—
—
81

14

8

—

489

5

Taxonomisch onderzoek.
De ingezonden culturen en de uit organen geïsoleerde primaire culturen w e r d e n als volgt gedifferentieerd:

Bacteriën:

Campylobacter species
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas alcaligenes
Pseudomonas maltophilia
Pseudomonas species
Alcaligenes faecalis
Brucella abortus
Bordetella bronchiseptica
Escherichia coli
Citrobacter intermedius
Citrobacter freundii
Citrobacter diversus
Citrobacter species
Salmonella species
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella species
Enterobacter cloacae
Enterobacter aerogenes
Enterobacter agglomérons
Enterobacter species
Hafnia alvei
Serratia marcescens
Serratia liquefaciens
Serratia species
Proteus vulgaris
Proteus mirabilis
Proteus morganii
Proteus rettgeri
Proteus inconstans
Proteus species
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia enterocolitica
Erwiniaherbicola
Erwinia species
Aeromonas species
P'esiomonasshigelloides
Plavobacterium odoratum
Haemophilus parainfluenza
Haemophilus pleuropneumoniae
rasteurella multocida
Posteurella multocida var. ureae
Pasteurella haemolytica
Posteurellagallinarum
focteroides species
bkenella corrodens
Branhamella catarrhal
^eisseria species
^°raxe//anon/iquefaciens
Moraxella osloensis
Moraxella species

1981

1982

1

25

89

1

2
1
1
5

3
19
1
7

173
2
—
—
1
23
6
1
4

5
2
—
19
3
2
1
10

35
5
2
2
2
1
6

1
14
6
1
2
95
15
6
20

13

6
280
—
11
2
4
103
8
6
38
1
5
—
5
1
19
6
17
11
4
2
1
4

5
8
34
8
1
—
89
26
1
51
6

1
1
1
4
1
3

3
1
3
81

Bacteriën (vervolg)

9
—
52
4
81
21
—
—
2
2
—
15

Acinetobactercalcoaceticus
AcinetobacterIwoffi
Nontypeerbare gramnegatieve staafjes
Micrococcusspecies
Staphylococcusaureus
Staphylococcusepidermidis
Streptococcusspecies
Aerococcusviridans
Bacilluscereus
Bacillusanthracis
Bacillussubtilis
Bacillusspecies
Clostridiumperfringens
Clostridiumspecies
Lactobacillusspecies
Listeriamonocytogenes
Corynebacteriumpyogenes
Corynebacteriumenzymicum
Corynebacteriumspecies
Nocardiaspecies
Nontypeerbare grampositieve staafjes

7
3
42
22
50
51
66
10
3
—
3
63
1

1
3

10
10
2
4
1
5

4
16
—
8
4

Schimmels:
Aspergillusfumigatus
Aspergillusniger
Aspergillusspecies
Mucorspecies
Penicilliniumspecies
Nontypeerbare schimmels
Gisten:
Candidaalbicans
Cryptococcusalbidusvar.diffluens
Hansenuiaanomala
Sporobolomycesholsaticus
TorulopsisCandida
Nontypeerbare gist

Totaal:
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BACTERIOLOGIE V A N ADEMHALINGSZIEKTEN.
Atrophische rhinitis.
Drs.E.M. Kamp,Drs.P. van derEijk,Drs.P.J. van derHeijden, Drs.T.G.Kimman,Dr.J. M. van Leeuwenen
medewerkers.
Eenexperiment met een dermonecrotischtoxine (DNT) bevattend supernatant vaccinvan Pasteurella
multocida inde praktijk isin 1982afgerond. De resutaten op het gevaccineerde bedrijf lijken hoopvol.
Gedurende de experimentele periode daalde het percentage klinische Atrophische rhinitis (AR) tot
ongeveer 1%.Het aantal P. mu/toc/do-isolaten bleef op hetzelfde peil als voor de vaccinatie. Of de
verbeteringvande AR-situatie werkelijk eengevolgisvandevaccinatie of veroorzaakt isdoor andere
factoren isopgrondvanditeneexperiment niettezeggen.
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Het DNT van P. multocida wordt nu routinematig gezuiverd. Het eindproduct is met behulp van
(bio)chemische enimmunologische technieken nader gekarakteriseerd. Het DNT heeft een molecuul
gewicht tussen 80.000 en 110.000, het wordt geïnactiveerd door trypsine,verhitting bij 56°C,dialyse
tegenwater, p H < 4 e n pH >10 endoor behandeling met 0,3% formaline. Het eindproduct bevat nog
minstens 4 stoffen waarvan één kruis reageert met kapselantigenen en een andere met somatische
antigenen. Het bevat 15% eiwit en ongeveer 1%koolhydraat. De overige 84% bestaat mogelijk uit
lipiden.
Aangezien het DNT immunogeenis,isgeprobeerd eenserologische testteontwikkelen ter vervanging
vandecaviahuidtest. Indeverslagperiode isgewerkt aaneenagargelprecipitatie. Deze techniek blijkt
niet bruikbaar, een DNT-positieve stam geeft eenzelfde precipitatiepatroon als een DNT-negatieve
stam vanhetzelfde type. Ofwel het DNT-antilichaamcomplex precipiteert niet,ofwel het DNT iseen
kleinstukje vaneenvandevierwelprecipiterende antigenen.
Inhet kader vande bestuderingvandePathogenese vanARisgestart met hetinvitrohouden vangedifferentieerd respiratoir epitheel (trachearingen vanjonge biggen). Het blijkt mogelijk deze explantaten
2wekenaantehouden met behoudvantrilhaaractiviteit.
Detot nutoe getest Bordetellafaronch/sept/co-stammenhechten zichaanhet thrilhaarepitheel, groeien
indegebruikte opstelling enveroorzaken ciliostase in2tot 3dagen.Histologisch gaatdit gepaard met
degeneratie endesquamatie vanhetepitheel.P. multocida daarentegen hechtniet enblijkt erggevoelig
voor de bactericide werking vande trachearing. Enkele uren nabesmetting isP.multocida alniet meer
teisoleren.
Het bacterievrij supernatant vanzowel ß.bronchiseptica-alsP.mu/tocido-culturenveroorzaakt ciliostase
•n3 tot 5dagen,onafhankelijk vanhetfeitof zo'nsupernatant DNT bevatof niet. Hetgezuiverde DNT
b|
ijkt pas nasterk concentreren toxisch voor het trilhaarepitheel. Waarschijnlijk isdit geen fysiologischeconcentratie.
Gedurende de verslagperiode isvan 1472P. mu/tockfo-isolatenuitvarkens hetkapseltype endereactie
de caviahuidtest bepaald. Het merendeel,t.w. 1340 isolaten behoorden tot kapseltype D. Hiervan
bleek 60%positief, 2%dubieus en38%negatiefindecaviahuidtest. Deoverige 132stammen behoordentot kapseltype A. Dezevormdenopéénnageendermonecrotischtoxine.
in

Haemophilus pleuropneumonias.
°rs. E. M. Kampen medewerkers.
De serotypering van Haemophilus pleuropneumoniae (Hpp) is begin 1982 door het laboratorium voor
gemene bacteriologie en taxonomie overgedragen aan het laboratorium voor ademhalingsziekten.
Vandeaanwezige antitype serablekenslechtsenkelevoldoende specifiek.
De
type specifieke antigenen zijn vooral aanwezig incultures die binnen 6uur goed gegroeid zijn. Op
vastevoedingsbodems konzulk eengroeinietverkregen worden,invloeibaar medium (serumbouillon
+ 5 %gistextract) lukte dit wel. Met vaccins bereidt vanzulke 6uurscultures zijn insamenwerking met
Dr.JaartsveldvandeGezondheidsdienst voor DiereninBoxtel,antiseragemaaktinkonijnen.
Vaccinatie met Hpp type 2en 3resulteerde alsnel in agglutinerende antisera. Antitype 1en antitype
5(K98)agglutineerden nognietmaarreageerdenwelintechnieken diegebruik makenvanprecipitatie.
Daarom isovergegaan op typering in een agar gel precipitatie met als antigenen een phenol-water-,
een 100 °C- en een EDTA-extract van Hpp. De bereide antisera reageerden monospecifiek met de
referentiestammenmet uitzonderingvananti5(K98) datook mettype 1 reageerde.
In1982zijn 154inzendingenvoor onderzoek op Hppbinnengekomen.Uit97hiervanisHpp geïsoleerd
f van 67isop bovengenoemde wijze het type bepaald,79%reageerde zowel met antitype 1alsanti
!(K98),4%metantitype 1,7%metanti5(K98),7%metantitype 2en3%bleek niettypeerbaar.
Opmerkelijk isdat de stammen die reageren met anti 5(K98) niet kruisreageren met 5K17 maar met
[ype 1.Volgens de literatuur behoren de stammen K98 en K17 beide tot type 5en reageren zij niet
k
ruis met type 1.Devraagrijst of Hpp-stam 13621,die in Nederland alsreferentie voor 5(K98) wordt
gebruikt, destijds wel goed getypeerd is. Mogelijk is Hpp-stam 13621geen type 5, maar analoogaan
beschrevenvariantenvantype 2,eenvariantvantype 1.
al
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BACTERIOLOGIE V A N M A A G D A R M A A N D O E N I N G E N .
Drs.F.G.vanZijderveld(insamenwerkingmetDrs. A.Moermanen Drs.M.A.J. Nabuurs).
Zieook verslagprojectgroep neonatale diarree bijhet kalf.
Escherichia coli.
Veel aandacht werd besteed aan de detectie van adhesiefactoren van enterotoxische £.coli (ETEC)
stammen bij rund en varken. De bestaande ELISA voor de detectie van het K99 antigeen in faecesmonsters etc. werd verbeterd. Op grond van de resultaten, die verkregen werden m.b.v. conventioneel bacteriologisch onderzoek (BO) en deze ELISA bij het onderzoek van meer dan 2000 faecesmonsters (kalf en big) kan worden geconcludeerd dat alhoewel het BO gevoeliger, de ELISA zeer
bruikbaar en betrouwbaar is voor de diagnostiek van klinische ETEC (K99+) infecties. Eén van de
voordelen van de ELISA is, dat zelfs in monsters die door langdurige en/of slechte transport- en
bewaaromstandigheden geengroeivanE.colimeervertonenbijhet BO,het K99antigeendoor de Elisa
kanwordenaangetoond.
Er werd d.m.v. een intensief bemonsteringsschema op een zeer beperkt aantal varkensbedrijven
nagegaan of naast K99 en K88 andere adhesiefactoren voorkwamen bij ETEC stammen, die verantwoordelijk zijnvoor klinische problemen inde neonatale periode bij biggen.Op eenviertal bedrijven
werden regelmatig ETEC stammen (STA+) geïsoleerd met het P987antigeen.Op 3bedrijven was het
OK type O9K.103P987 verantwoordelijk voor ernstige neonatale diarree en sterfte bij biggen in de
eerste levensweek. Het betrof een beperkt aantal tomen per bedrijf. Op één bedrijf met uitgebreide
klinische problemen werd een 064K-P987 stam geïsoleerd. Op dit bedrijf verdwenen de problemen
navaccinatievaneendeelvandezeugenmeteen P987bevattendautovaccin.Erwerd m.b.v.gezuiverd
P987antigeen een ELISA ontwikkeld voor de detectie van dit antigeen infaeces envoor de detectie
van antilichamen t.o.v. P987 in serum, colostrum en faeces. De ELISA voor het aantonen van het
antigeen infaeces bleek zeer betrouwbaar enveelgevoeliger te zijn danhet BO. Dit zal voornamelijk
tewijtenzijnaanhetfeit dat P987+ - E . colistammenhetantigeeninvitronietof nauwelijkstot expressie
brengen.
De ELISAvoor het aantonenvanantilichamen t.o.v. K.99en P987issuperieur invergelijkingtot andere
serologische techniekenzoalsbijv.eenagglutinatiereactie.

DIAGNOSTIEK, O O R Z A A K EN BESTRIJDINGV A N MASTITIS BIJHET R U N D .
Drs. U.Vechtenmedewerkers.
Landelijkesteekproef mastitis.
Indeloop van 1982isdedefinitieve versievandelandelijke steekproefmastitisverschenen.Ze behelst
resultatenvanonderzoek van8310 koeien op 219bedrijven. Degegevens werden statistisch bewerkt
in samenwerking met het IWIS-TNO en de LH Wageningen. De resultaten zijn gepubliceerd in het
rapport „Landelijke Steekproef Mastitis".
Bedrijfsonderzoek.
Er werden 12 bedrijven onderzocht met een totaal van 610 koeien. Kwartiermelkmonsters werden
zowel bacteriologisch als op celgetal onderzocht. Resultaten zijn weergegeven overeenkomstig de
indeling van de International Dairy Federation (I.D.F.). Tussen haakjes staan de resultaten van de
Landelijke Steekproef Mastitis 1980vermeld.
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Tabel 1. Bedrijfsonderzoek naar mastitis.
Mastitis
Bacteriologisch
onderzoek positief
Celgetal > 500.000/ml

Resultaat
Bacteriologisch
Onderzoek

Latente infectie
Bacteriologisch
onderzoek positief
Celgetal < SOO.OOO/ml

41 = 1,7%
28=1,1%
35= 1,4%
33= 1,4%
13=0,5%
7=0,3%
5=0,2%

Str. agalactiae
Str.dysgalactiaenaincubatie
Haemolytische Staphylococcen
Str. uberis
Combinatie S.a;S.d; S.u; H.S.
Faecale Streptococcen
Gram.neg.(£.coli;Klebsiella;
Pseudomonas)

20=0,8%
7=0,3%
43= 1,8%
32=1,3%
7=0,3%
19=0,8%

12=0,5%

Totaal 162=6,6%(6,3%]

Totaal 140=5,7%(3,3%)

Secretiestoornis:
Bacteriologisch
onderzoek
negatiefen
C > 500.000/ml
401=16,4%(14,9%)

Negatief:
Bacteriologisch
onderzoek
negatiefen
C < 500.000/ml
1724=70,7%(75,4%)
Aantaldroge kwartieren
13=0,5%

De percentages afwijkende kwartieren zijn hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit is begrijpelijk
gezien het feit dat het hier probleembedrijven betreft. Op grond van het beoordelen van de op de
bedrijven toegepaste praktijken bij de melkwinning, aangevuld met de analyse van laboratorium
onderzoekresultaten konsteedseenconcreet adviesaandeveehoudergegevenworden. . . .
Het valtop dat bijde indelingvolgensde IDFhetaantallatente infecties veelgroter isdanbijdelande"Jke steekproef gebruikte techniek. Dit is een gevolg van herhaalde enting na incubatie van melkmonsters („ophoping").
Onderzoekopproefbedrijf'tGen.
Op hetproefbedrijf 't Gen(IVO) inLelystadwerd herhaaldonderzoek gedaannaarkwartieren meng™elk-(emmer)celgetallen.
, .
„.
V
an de koeien met een emmercelgetal boven de 500.000 per mlwerden kwart.ermonsters genomen
die bacteriologisch enop celgetal onderzocht zijn. Tevenswerd eenmaal volledig kwartieronderzoek
uitgevoerd.
Uitslag kwartieronderzoek volgen de definitie van mastitis volgens de International Dairy Federation
(I.D.F.):
Latenteinfectie
8,3%(3,9%)*
Mastitis
8,6%(5,7%)"
Negatief
60,8%
Secretiestoornis 22,3%
Alleen het percentage secretiestoornissen (22,3%) wijkt evenalsinvoorgaandejarenbeduidendafvan
f « landelijk gemiddelde (14,9%), terwijl er mb.t. de uiergezondheid en de productie geen klachten
«estaan.
evenswerd mengmelk opcelgetal onderzocht.
Percentagesvandiverse klassenmengmelk celgetalleninopeenvolgende |arenstaanvermeldintabel2.

Tussen haakjes lijn de resultaten weergegeven waarbij géén ophopingstechniek Is gebruikt.
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Tabel2.
Klasse
melkcelgetal
0 - 99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-999
1000-enmeer
Totaal dieren

1980

1981

1982

4,6
18,5
22,7
13,8
9,7
17,0
13,4

1,9
22,3
14,9
14,4
9,3
23,8
13,5

4,3
34,1
19,0
7,0
9,3
12,8
13,6

216

215

258

Percentages dieren met lagere klassen mengmelk celgetallen zijn in 1982 toegenomen, hetgeen een
belangrijk verschil ten goede v o r m t met voorgaande jaren.
Onderzoek ingezonden monsters op mycoplasmata.
In 1982 w e r d e n 275 monsters ingezonden v o o r onderzoek op de aanwezigheid van mycoplasma's.
Tevens w e r d bacteriologisch onderzoek verricht.
Intabel 3staan de resultaten vermeld.

Tabel3.
Bacteriologisch positief
Bacteriologisch negatief
Positief op mycoplasma

102 (37,1%)
166 (60,4%)
7 ( 2,5%)

De zeven positieve monsters kwamen alle van één bedrijf en w e r d e n als Mycoplasma bovis geïdentificeerd (Faculteit der Diergeneeskunde, Utrecht).
Bij bedrijfsonderzoek bleken geen andere dieren dan de reeds positief bevondene besmet. Van een
d o o r de Gezondheidsdienst voor Dieren te Noord-Brabant overgenomen dier bleken na sectie behalvede melk uit vier k w a r t i e r e n , o o k de synovia vancarpus en metacarpus positief op Mycoplasma bovis.
Serratia liquefaciens een mastitis verwekker?
Uit een bloederig uiersecretum van een pas afgekalfd rund uit de praktijk w e r d Serratia liquefaciens
geïsoleerd, voorheen bekend als Enterobacter liquefaciens ( C o w a n and Steel 1974).
Bij volledig bedrijfsonderzoek bleek slechts bij 2 dieren deze kiem w e d e r o m geïsoleerd te kunnen
w o r d e n . Dit is begrijpelijk, aangezien een éénmalig bedrijfsonderzoek zich slecht leent v o o r het
isoleren van (coliforme) verwekkers van acute mastitiden. Aangezien het hier een kiem betreft die in
Nederland niet alsmastitis-verwekker w e r d geïdentificeerd werd een experimentele besmetting verricht
in het RC en LA kwartier van 2 pas afgekalfde runderen.
De dosering bedroeg 1200 CFU's. Bij deze dosering k o n slechts bij één rund Serratia liquefaciens uit de
geïnfecteerde kwartieren terug geïsoleerd w o r d e n . De melkcelgetallen liepen hierbij 2 dagen p i snel
op toewaarden variërend tussen de 4.10 6 en 23.10 6 per ml,gedurende 48 uur.
Slechts na het verhogen van de infectiedosis t o t 14000 CFU's sloeg bij het andere rund de infectie aan:
slechts eenmaal k o n de ingebrachte kiem terug geïsoleerd w o r d e n . W e l bleef het celgetal 3 x 24 uur
verhoogd in de geïnfecteerde kwartieren: variërend van 2.10 6 t o t 38.10 6 per cc melk.
Deze reactie trad op 24uur p.i. Geen effect w e r d waargenomen op de melkproductie uit de vier k w a r k f r e ü ' 6 j e n m , n , t o o n d e n de dieren algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, slechte eetlust Het
bloedonderzoek Hb, Ht, aantal erythrocyten en leucocyten, differentiatie leucocyten dat dagelijks
w e r d uitgevoerd vertoonde geen afwijkende waarden.
Conclusie: Een acute, klinische mastitis zoals die bekend is d o o r £. coli en andere coliforme bacteriën
kan niet zonder meer met S. liquefaciens o p g e w e k t w o r d e n .
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Hetaspectvanhetuiersecretumuit depraktijk tesamenmetdeanamnese vanhetdesbetreffende rund
maakt toch zeer waarschijnlijk dat S.liquefaciens dit beeld wel kan oproepen. Individuele factoren
spelentoch waarschijnlijk hierbij eenrol zoalsook geïllustreerd wordt door de verschillende infectiedosesbijdetwee proefrunderen,benodigdomeeninfectietedoenaanslaan.
Onderzoek uiersecretavanrunderenmetwrang(zomermastitis).
Inhetkadervanhetdoor dewrangcommissie geinitïëerdeonderzoek werden 23secretavanrunderen
uit Overijsselen22uit Limburgbacteriologischonderzocht. Deresultatenstaanvermeldintabel5.
Tabel5.

Corynebacteriumpyogenes
Peptococcusindolicus
C pyogenes+P.indolicus
c
- Pyogenes+E.coli/Str.ub/Staph.spp.
Peptococcusspp./anders
Peptococcusspp.
Str. uberis
Str.dysgdactiae
Micrococcusspp.
Andere bacteriën

Limburg

Overiissel

14(64%)
6(27%)
5(23%)
5(23%)

10(43%)
8(35%)
7(30%)
3(13%)

1( 5%)
5(23%)
0
2( 9%)
5(23%)

5(22%)
4(17%)
6(26%)
1( 4%)
2( 9%)

Aangezien vele bacteriën in meerdere combinaties voorkomen isde som der percentages meer dan
100. Uit een hoog percentage monsters (31%) werd Peptococcusindolicus geïsoleerd,veelalincombinatie met Corynebactehum pyogenes, soms alsreïncultuur. Ingéén der monsters uit Limburg werd Str.
d
Ysgaiactiae geïsoleerd, in 6gevallen uit Overijssel waarvan twee keer in combinatie met Peptococcus
fPP-en1 keer met Corynebocter/umpyogenes+Peptococcusspp.
'evenswerd C.pyogenesook inandere combinaties danmet Peptococcusspp.geïsoleerd,tewetenStr.
u
j>eris,E.coli, Pasteurellahaemolytica,Str.dysgalactiae,Str.faecalisenBacillusspp.
° b 'igaat anaerobe gram-negatieve-niet-sporevormende staven werden niet geïsoleerd. Dit dient
gewetentewordenaandenietstriktanaerobeconditiesvanmonsternameenvervoer.
Onderzoek naardebacteriëndieeenrolspelenindeetiologievanwrangblijftgeïndiceerd.

OncologischengedragsfysiologischonderzoekbijHydrotaeairritans.
Dr

- H.J. Over en medewerkers.

Naeen oriënterend waarnemingsseizoen betreffende de oecologie van H irritans,de waarschijnlijke
vector voor zomerwrang, werd eenaanzet gemaakt om meer gericht onderzoek mogelijk te maken.
Als eerste prioriteit werd daarbij gekozen voor een opzet waarbinnen het mogelijk zou worden het
gehelejaardoor debeschikkingte krijgenover volwassen vliegen.Indatgevalishet namelijk mogelijk
omzoweltransmissieproevenalsgedragsfysiologisch onderzoek teverrichten.
Voor deze problematiek wordt samenwerking gezocht met de Vakgroep Zintuigphysiologie van de
Rijksuniversiteitte Groningen.
Onderzoeknaardeerfelijkeverschilleninvatbaarheidvoormastitis.
Dr

s- U. Vecht en medewerkers.

'" 1980werd reeds onderzoek verricht in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel bij dochtergroePenvan31MRYvaderdieren naarhetcelgetalvanmelk bijdeeerste kalfsdochters ennaarde mastitis,r

equentie bijouderehalfzusters.
,
, , , . mo]lralaot,,
„,„
J .
et doet van dit onderzoek was onder meer het uittesten vande hypothese dat het melkcelgetal van
k
°eien ineerste lactatie eenindicatiegeeftvandegevoeligheid voor mastitisoppatere| e e f l ) d e n wel i n
d,e
zindat een laagmelkcelgetal ineerste lactatie eenaanwijzing isvoor eer, hogere weerstand tegen
H
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mastitis eneen hoog melkcelgetal een kenmerk isvaneen grotere gevoeligheid vóór uierinfecties op
latereleeftijd.
Aangeziener m.b.t.demateriaalkeus (dierenenbedrijven) aanleidingbestond hetonderzoek ingewijzigde vorm te herhalen werd in 1981 mengmelk gemonsterd van eerste én tweede kalfsdochters van
dezelfde fokstieren op andere bedrijven,die quabedrijfsvoeringen uniformer waren(allenkenden het
gebruik vanmeetglazen). Dieren werden ineen nauwere periode vande lactatie gemonsterd in dit in
1980 uitgevoerde onderzoek. Deze gegevens werden opnieuw in relatie gebracht met de reeds
bestaande informatie vandeoudere halfzusters. Eendeelvanderesultatenstaatvermeldintabel6.
Tabel 6. Geometrisch celgetal gemiddelde en rangnummers binnen de drie provincies van
dochtergroepen ineerste enderde,vierde lactatie.
Stierno.

Provincie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Gelderland
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Noord-Brabant

Celgetal Lact.I

257
235
174
276
228
290
299
308
257
279

Rangnr.

3
2
1
4
1
2
3
4
1
2

Celgetal Lact.MenIV

464
699
358
416
206
327
488
596
380
464

Rangnr.

3
4
1
2
1
2
3
4
12

Deze resultaten zijn afkomstig van de dieren uit het herhaalde onderzoek 1981.Voor 8 van de 10
stieren zijn de rangnummer in eerste en latere lactatie identiek. Dit wijst op een redelijke tot goede
genetische correlatie.
Deberekende erfelijksgraadvanhetemmercelgetalvan 1741eerstekalfsdochters vande 31fokstieren
bedroeg0,081±0,039.
Het geheel biedt perspectief om bij routinematige bepaling van het individuele mengmelk celgetal
resultaten te verwachten (b.v. bij de melkproductie controle van een eventueel selectieprogramma
voorstierenmeteerstekalfsdochters metlagecelgetallen).
Indeloopvan1983verschijnt hierover eenmeer uitvoerig rapport.
Het onderzoek was mogelijk door de medewerking van KIen Fokverenigingen,de Provinciale Stichtingenvoor RundveeverbeteringendeCentrale Melkcontroledienst teArnhem.
Debewerkingvandegegevensvindt plaatsinnauwesamenwerkingmet deVakgroepVeehouderijvande
Landbouw Hogeschool teWageningen enhet IWIST N O te DenHaag.

Immuniteitmastitis.
Inde verslagperiode isgestart met het ontwikkelen vantechnieken teneinde de cellulaire afweer van
runderentegenuierpathogenentemeten.

O N D E R Z O E K NAAR MASTITIS Bij HET SCHAAP.
Drs.U. Vechtenmedewerkers.
Inhet kader vaneen inventariserend onderzoek naar het voorkomen vandiverse mastitisverwekkers
bij het schaap is in de Flevopolder en op Texel op een vijftiental bedrijven onderzoek verricht. Het
onderzoek geschiedt insamenwerking metdeafdeling Bedrijfsdiergeneeskunde.
Systematisch zijnop alle bedrijven bij lacterende ooien kwartiermelkmonsters bacteriologisch onderzocht. Tevens zijn door de schapehouders zelf kwartiermelkmonsters getrokken van ooien die aan
acute mastitisleden.
88

Bewust isbij hetsystematisch onderzoek ook onderzoek gedaannaarhetvóórkomen van Micrococcus
spp. en Staphylococcus epidermidis, aangezien deze ook een rol zouden kunnen spelen in de etiologie
van mastitis bij het schaap. De resultaten van het bacteriologisch onderzoek zijn weergegeven in de
volgendetabellen.

Uitslagbacteriologisch onderzoek kwartiermelk„normaleschapen".

Tabel1.
1981

Str.dysgalactiae
Str.uberis
Enterococcusspp.
Staph.aureus
Staph,epidermidis
Mcrococcusspp.
Combinaties
Pasteurellahaemolytica
!;c°''
Overige
Totaalpositief
Totaalkwartieren

1982

%pos.%totaal

%pos.%totaal

0,5 0,1
9,1
1,7
4,2 0,8
14,6 2,7
33,6 6,2
25,6 4,8
3,4 0,6
5,5
1,0
3,6 0,6
0
0
(100) 18,6
2062

0,8 0,1
3,7 0,5
3,9 0,6
14,3 2,1
39,6 5,8
14,6 2,1
1,4
0,2
6,7
1,0
3,1 0,5
11,8
1,7
(100) 14,7
2420

Uitslagbacteriologisch onderzoekschapenmetacuteklinischemastitis.
Tabel2.
1981

Str.uberis
Enterococcusspp.
Staph,aureus
Staph,epidermidis
Combinaties
E.coli
Pasteurellahaemolytica
Overige
Totaalpositief
Totaalkwartieren

1982

%pos.%totaal

% pos.%totaal

4,2
1,3
12^5 3,8
33,3 10,3
25,0 7,7
8,3
2,6
42
1,3
0
0
3,8
1 2 ,5
(100) 30,8
78

0
0
3,2
1,6
38,7 19,7
0
0
16,1 8,2
0
0
32,3 16,4
9,6 4,9
(100) 50,8
61

Percentages Staphy/ococcusepidermidisenMicrococcussp P .liggenbij„normale schapenduidelijk hoger
anbijdierenmet klinische mastitis.
DO tentie van deze bacterie om mastitis te
eruit kan geen conclusie worden getrokken m.b.t. de potentie •vanae
^ r w e k k e n . Eendergelijk antwoord kanalleenm.b.v.eenexpenmentele.nfectieverkregenworden.
H|

STREPTOCOCCEN-ONDERZOEK
Drs

- E. A.terLaak, Drs. U.Vecht en medewerkers.

gemaaktvanantiseravande Fa.Wellcome, Fa.Difcoenhet Instituut Pasteur.
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Voordecoagglutinatietechniekwerd het Phadebactsysteemgebruikt (Fa.Pharmacia Diagnostics).
EenaantalzwakofniethaemolytischeStreptococcen bleek niet typeerbaar.
Overzicht vandeonderzochte streptococcenculturen.
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O N D E R Z O E K BETREFFENDE ANAEROBENINFECTIES
( W A A R O N D E R BOTULISMUS).
Dr.J. Haagsma en medewerkers.
A. Bacteriologische onderzoekingen
Naast hetlandelijk algemeendiagnostischonderzoek werden diverse onderzoekingen uitgevoerd,die
vaak voortvloeiden uit botulismusproblemen bij landbouwhuisdieren, watervogels of gezelschapsdieren.
Gedurende dezeverslagperiode werd intoenemende mateaandacht besteedaanonderzoekingen van
Clostridiumperfringensspeciaalinverbandmetonderzoekingen betreffende diarrhéebijbiggen.
Erwerden diverse gevallen vanbotulismustype Cop moderne pluimveebedrijven vastgesteld. Indien
de herkomst van het toxine kon worden nagegaan,werd steeds kadavermateriaal alsde bron aangetoond. Enkele gevallen bij runderen konden eveneens worden toegeschreven aantoxisch pluimveemateriaal omdat de strooisellaag van pluimveehokken gebruikt werd als bedding in ligboxen of als
bemestingvoor weiland. De „oud-strooiselproeven" insamenwerking met enkele Gezondheidsdienstenvoor Diereninverbandmetdepersistentie vanC.botulinum(recycling),werdenafgesloten.
Het epidemiologisch, etiologisch en ecologisch onderzoek naar botulismus bij watervogels werd
gecontinueerdvanwege hetjaarlijks recidiverende karakter.
Verder werd het gezamenlijke onderzoek met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer slechts op
bescheiden schaalvoortgezet. Het monitoring onderzoek naar het voorkomen van C.botulinum in 25
projectgebieden werd normaal gecontinueerd, daarnaast werd in augustus 1982 in het veld de
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verdwijnsnelheid van uitgezette kadavers onder verschillende omstandigheden nagegaan. Evenals
voorgaande jaren werden uitsluitend C.botulinum type B, C, D en Egevonden inde 25 projectgebieden.
'n samenwerking met het I.V.V.O.te Lelystad w e r d bij inkuilproeven van kippemest met snijmais onder
diverse omstandigheden de aanwezigheid van C. botulinum nagegaan. Daarnaast w e r d aandacht
besteed aan het kiemgetal vansulfiet reducerende Clostridia.
oornamelijk met de duinwaterleiding te 's-Gravenhage werden onderzoekingen verricht naar het
v o o r k o m e n van C.botulinum in diverse bedrijfsonderdelen.
U m d a t in de handel verkrijgbare antitoxinen veelal verontreinigd waren met tetanus antitoxine, w e r d
een begin gemaakt met de bereiding van monospecifieke antisera type A, B, E en G. Daarnaast w e r d de
bereiding van monospecifieke antisera type C,, C 2en D voortgezet.
'verse partijen botulismus type C vaccin voor nertsen werden op potentie onderzocht, alvorens t o t
'rnport w e r d geadviseerd. Evenals in 1980 voldeed de kwaliteit ruimschoots aan de in Nederland te
stellen hoge eisen. Bijgevaccineerde nertsen envossen werden geen botulismusgevallen vastgesteld.
U o k een experimenteel type D vaccin w e r d op kwaliteit onderzocht.
n samenwerking met de Vakgroep Geneeskunde van het Kleine Huisdier vande Faculteit Diergeneeskunde w e r d een onderzoek ingesteld naar het optreden van botulismus bij honden in het kader van het
Project polyneurale myopathie. Eenaantal van deze honden bleek te lijden aanbotulismus type C.
n

verband met diarrhee-problemen bij biggen w e r d veel aandacht besteed aan de rol van C. perfringens, met name type A. In darminhoud en faeces van biggen van zeven probleembedrijven w e r d een
k|
emtelling van sulfiet reducerende Clostridia verricht, C.perfringens in reinculturen geïsoleerd en het
toxinetype bepaald naast de bepaling van de aanwezigheid van clostridia-toxinen. Ten behoeve van dit
onderzoek w e r d de blokkingtest ingevoerd voor de typering van a -toxine (lecithinase) in vitro en
w e r d de gevoeligheid van de muistest vergeleken met een lecithine-agardiffusietest. Verder w e r d van
e
e n honderd C.perfringens stammen onder diverse kweekomstandigheden de productie van neuraminidase nagegaan.
De
pathogène betekenis van C.perfringens type A w e r d onderzocht in een experimentele infectie bij 8
joggen. De evaluatie w e r d bemoeilijkt d o o r het optreden van C.perfringens type D bij enkele dieren.
v
° o r hetzelfde onderzoek w e r d een experimenteel C. perfringens type A vaccin bereid op olieemulsiebasis.
Er w e r d in samenwerking met de vleeskeuringsdienst te Emmeloord meer aandacht geschonken aan
isolatie en identificatie van obligaat anaerobe Gramnegatieve staafjes. Daarnaast werden o o k
culturen ontvangen van Gezondheidsdiensten voor Dieren.
de

Diagnostisch onderzoek vaningezonden materiaal.
Onderzoek inverband met botulismus in 1981.
°gels (waaronder 288 eenden)
Monsters van runderen
Monsters van andere landbouwhuisdieren
nertsen
andere zoogdieren
vissen
v

v

°edermonsters
onsters vandrinkwaterbedrijven
°°aemmonsters
Watermonsters
v|le
genlarven
culturen
m

490
98
204
13
6
51
75
78
284
10
57
1
1367
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OnderzoekinverbandmetC.perfringensin 1981.
Darminhoudop perfringenstoxine
173*
20
Bepalingantistoffen inbloed
5
Identificatie vanculturen
198
* Uitslag: 33x s -toxine
3x a -toxine
1x ß -toxine
136x negatief

Onderzoekinverbandmet botulismusin 1982.

watervogels
anderewilde vogels
kippen
runderen
nertsenenvossen
honden
andere zoogdieren
vissen
monstersvan drinkwaterbedrijven
bodemmonsters
stalmonsters
voedermonsters
watermonsters
strooiselmonsters
mestmonsters

850
82
149
89
24
31
5
63
108
245
105
69
7
26
16
1869

Onderzoekin verbandmet C.perfringensin 1982.

Darminhoud op perfringenstoxine
(o.a.109schapen)

125

Isolatie van C.perfringens

104
~229

Identificatievaningezondenculturenin 1982.
C.septicum
C.sporogenes
C. perfringens
Clostridiumspecies
Fusobacteriumnucleatum
Fusobacteriumspecies
ßacteroidesspecies
Peptococcusprevotii
Streptopeptococcusintermedius
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O N D E R Z O E K BETREFFENDE MYCOBACTERIACEAE.
Dr.J. Haagsma enmedewerkers.
1981.
1. Onderzoeknaar mycobacteriëleinfecties.

In het verslagjaar werden 213 onderzoekingen (vorig jaar 142) verricht, die verband hielden met de
verdenkingvaneenmycobacteriële infectie;indemeestegevallenwerdencomplete dierenof organen
ontvangenvoor primaire isolatie,docheenenkele keerook primaire culturenvoor verdere typering.
Intabel 1 iseenoverzicht gegevenvanderesultaten.
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Tabel 1. O n d e r z o e k n a a r m y c o b a c t e r i a l i n f e c t i e s 1 9 8 1 .
Typering'
M.bovis

M.avium

M.paratuberculosis

M.gordonea

M.che/onei'

M.terroe

Geen isolatie

Herkomst
Mens
Rund
Leeuw
Varken
Geit
Hond
Kip

77
1
28

4
12
4
3

1
15
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
3

Fazant
Pauw
Pauwfazant
Kemphaan
Wilde eend I

Buizerd
Torenvalk
Steenuil
Ransuil
Meerkoet
Nonnetje
Kokmeeuw
Vis

10
10

Stalmest
Diversen

Totaal

12

64

128

Onderzoek vanmateriaal vanrunderen.
. ,.
,
,„,„„,.•..,.„J ;„
De runderen waarbij Mycobacterium bovis w e r d geïsoleerd, betroffen .„ een geval e e n . r n p o ^ u n d , m
één geval een niet-geïmporteerd rund en in één geval waarschijnlijk een .mportrund. Verder w e r d M.

darmmateriaal? terwNl in alle gevallen waarbij faeces wer den ingezonden het onderzoek negatief
verliep. | „ d j m e S geva en waren o o k In het Ziehl-Neelsen preparaat geen zuurvaste staafjes
ppvnn^i
r T , e s i e g f v » , e n W d , c " . . a p ï _ _ v a n Hetechniek voor isolatie van M. paratuberculosis,
gevonden. Desalniettemin dient aan verbetering van oe « n u n c
" i e t name uit faeces, meer aandacht te w o r d e n besteed.

Uit , i u _
.,
. ..
•• i .A *ar»A/iiln o k alle ontvangen culturen als M. avium w er den
u
i t alle materialen w e r d M. avium geïsoleerd, terwijl OOKaiie uiuxa B
gedifferentieerd.
r v f e S 'J
,.k,r. aehniiden dieren en 23 in het wild levende. Alle
De onderzochte vogels betroffen 45 inP ^ P ^ g ^ M * ^
34 inzendingen van organen
«soaten w e r d e n gedifferentieerd als A t ^ ^ ^ . " J
^
der infectiegrald, w e r d met de
^ v a n g e n van fazanten, pauwen en pauwfazanten. Vanwege
w e r d Qa u k 7 avjajre
^ r o k k e n dierenarts een vergelijkend d i a g n o s t . s e o n d e r z o e k ^ « ^ J , n
jefver|i
bij 4
»«bercuhne negatieve vogels M . avium geïsoleerd terwijl het culturele
*
tussen de
- - - ^u.,ne negatieve vogeis m. avium K c» w .«.
,o v e r e e n s t e m m i n g tussen de
^ t u b e r c u l i n e positieve vogels. Bijde 23 r e s t e r e n d ^ ^
8 werden
^berculinatie (8x positief, 15x negatief) en het culturele onderzoen. #ue
getypeerd alsAl. owomserotype 2.
r M Ä - i roofvogels met aviaire tuberculose.
B
') de inhet wild levende vogels waren relatief weer veel roofvogels m
Materiaal vanhumane oorsprong.
j - « « r . „ r i a t | . omdat o.a. op grond van een negatieve
fr w e r d e n 6 culturen ontvangen voor nadere ^ " " J ^ e r d i d sprake te zijn van M. bovis. De
'acinetest gedacht w e r d aan M . bovis. Inalle gevallen bleek er maeru « v

n
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culturenwarengeïsoleerd uitsputum(3x),eenhalsklier, huid enurine bijpatiëntenvariërend in leeftijd
vanV2jaartot 81 jaar.
2. Proevenmetexperimenteelbesmetterunderen.
Het onderzoek om bij experimenteel met M.bovis besmette runderen de biologische activiteit nate
gaan van diverse bovine PPD tuberculines, werd voortgezet. In januari werden de proefrunderen
geslacht, die inapril 1980 intraveneus besmet waren met 0,1 mgnatgewicht vaneenjonge cultuur van
M. bovisstam 47119. Bij deze proefgroep waren 3 potentietesten uitgevoerd. Bij alle 9 runderen
werden tuberculeuze afwijkingen vastgesteld, nl. 8x in de longen,7x in bronchiale lymfeklieren, 2x in
mediastinale lymfeklieren en 2x in de boegklier aande infectiezijde. Bij 2dieren waren de longafwijkingentamelijk uitgebreid.Inalleoverigeorganenwerdengeentuberculeuze processengevonden.
Op basisvandeze bevindingen werd besloten inapril 1981de volgende proefgroep van8runderen te
besmetten meteentienmaallagereinfectiedosis,dus0,01 mgnatgewicht. Dealdusbesmette runderen
reageerden eveneens positief in de daarna met bovine tuberculine uitgevoerde potentietesten. In
verband met deveiligheidsaspecten werd de mest vande besmette runderen geregeld onderzocht op
M. bovis. Het onderzoek van alle 11 bemonsteringen verliep negatief. Er werd wel eenmaal de niet
pathogènemycobacteriespeciesM.terraegeïsoleerd.
3. OnderzoekvanPPD-tuberculinesenmalleine.
Inhetcaviatestmodelwerd vanbovine PPDtuberculine vanWeybridge,batch 1/81 envan USA,batch
SR515B de biologische activiteit vergeleken met de resultaten verkregen in Ierland bij op natuurlijke
wijze gesensibiliseerde runderen. In het onderzoek was ook het Belgische referentie preparaat voor
bovinetuberculine enNederlandsetuberculine betrokken.
Inhet kader vande leverantie vantuberculine aan Ierland werden 241/2-preconcentratenbovine PPD
en 3reeds verdunde tuberculines op biologische activiteit onderzocht in het cavia testmodel. Verder
werdensteekproefsgewijs 6bovine PPDpreparaten opspecificiteit incaviaegetest. Daarnaast werden
6preparateninrunderen oppotentie onderzocht.
Vanaviaire PPDtuberculine werden 3Vï-preconcentraten en 1reeds verdunde partij getest incaviae
oppotentie enspecificiteit.
Inverband met de behoefte naar een beter hanteerbaar testmodel voor devaststellingvande biologische activiteit van malleine werd een vergelijkend onderzoek verricht in gesensibiliseerde caviae,
paarden en runderen, waarbij o.a. betrokken waren een in 1980 geproduceerd preparaat dat zal
wordenvoorgedragenalsde Internationale Standardvoor PPDmalleine eneenexperimenteel bereide
PPDmalleine.
4. Geproduceerdesensitinen.
Er werd een nieuwe partij Johnine 1/2-preconcentraat geproduceerd met een totale opbrengst van
8.880 mgprotéine. Naafvulling in 61ampullen à10 mlwerden potentie- enspecificiteitstesten uitgevoerdincaviae.
1982.
1.Onderzoeknaarmycobacteriëleinfectie.
Erwerden inhet verslagjaar 167(vorigjaar 213) onderzoekingen verricht, die verband hielden met de
verdenkingvaneenmycobacteriëeleinfectie.Intabel 1 iseenoverzicht gegevenvanderesultaten.
Onderzoekvanmateriaalvanrunderen.
Het hoge aantalisolaties vanM.bovis bij runderen houdt verband met eenernstige uitbraak van tuberculoseopeengroot rundveebedrijf. Erwerden 78runderengeslacht,waarvaner45uitgebreid werden
onderzocht op een mycobacteriële infectie. Hierbij werd uit 23 runderen M. bovisgeïsoleerd en
eenmaal M.avium.Verder werd 6x M. bovis geïsoleerd uit materiaal afkomstig van slachthuizen. Het
betrof Nederlandse runderenwaarvan deherkomst niet meerprecieswasnategaan.
Van de 39 inzendingen voor onderzoek op M. paratuberculosis werden twee culturen verkregen uit
darmmateriaal, terwijl in alle gevallen het onderzoek van faeces negatief verliep, ook in 3 gevallen
waarbij in het Ziehl-Neelsen preparaat wel zuurvaste staafjes waren gevonden. Inéén geval werd uit
darmmateriaal eencultuurverkregen,diealsM. aviumwerd gedifferentieerd.
Varkens.
Erwerdenslechts7inzendingenontvangen(vorigjaar 28).InallegevallenwerdM.aviumgeïsoleerd.
94

Tabel1. Onderoek naar mycobacteriële infectiesin1982
Typering

u

m

-o
3
O
L.

E
.2
•
5

to

'5
o
-o
5

o
IA

O
•CL

5

c
V
O

2

60

Herkomst
mens
rund
varken
nerts
rode boomkangaroe
torenvalk
buizerd
stormmeeuw
kokmeeuw
kauwtje
bosuil
houtduif
kuifduif
zwaan
pauw
toerako
kokaburra
diversen

4
29

1
3
7
6
1
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

9

1

1

26
33

__

97

2

35

Tabel2. Serotyperingv« in M.avium

n 1982.

Serotype Serejtype volgens S chaeffer
I

i

tierkomst
mens
varken
torenvalk
kokmeeuw
buizerd
kuifduif
nerts
rund
kauwtje
bosuil
zwaan
Pauw

2

3
2
1
2
1
6

2/3

4

1
1

1

2

1

1
1

2

1
1
1

[°de boomkangaroe I 1
kokaburra
1i
toerako
houtduif
1
st
ormmeeuw
j 1
Totaal

n.t. tot.

3

i 22•

J
1

i

2

2

2

6

1
7
2
1
4
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

n.t.= niettypeerbaar.
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Nertsen.
Omdat in1980en 1981geengevallenvanaviairetuberculose meer warenvastgesteld bijnertsen,werd
in dit verslagjaar een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van M. aviumbij gezonde, gepelsde
saffiernertsen (of andere homozygote dragers van hetaleutiangen).Van 3farms werden 667 nertsen
op tuberculeuze afwijkingen onderzocht. Slechts bij 15 nertsen werden zeer geringe pathologische
afwijkingen vastgesteld en deze werden nader bacteriologisch onderzocht. Hierbij werd uit 6 nertsen
M. avium serotype 2geïsoleerd. Dit betekent dat bij bijna 1% vande nertsen een infectie met M. avium
aanwezigwaszonder daterduidelijke klinischeenpathologische afwijkingen aanwezigwaren.
Vogels.
Er werden 38 vogels onderzocht op een mycobacteriële infectie, zowel in het wild levende als in
gevangenschap gehouden vogels. Uit 17 vogels werd M. aviumgeïsoleerd, waaronder relatief weer
veel roofvogels voorkwamen. Uit 2vogels, n.l. een bosuil en een kauwtje, werd een afwijkende M.
aw'um-achtigecultuurgeïsoleerddieuitsluitendop Middlebrook 7H10agarwilgroeien.
Materiaal vanhumaneoorsprong.
Er werden 5culturen ontvangen voor nadere differentiatie, omdat o.a. op grond van een negatieve
niacinetest aan M. bovis werd gedacht. Invier gevallen bleek er inderdaad sprake te zijn van M.bovis,
terwijl ééngevalAt aviumserotype 3betrof.
SerologischetyperingvanAtavium.
Deontwikkeling vandeserologische typeringvanAt aviumculturenwerd voortgezet met de bereiding
vanantiserategendemeestvoorkomende serotypen 1,2,3,4en8.Erwerden 34culturen onderzocht,
waarvan er 28 konden worden getypeerd (zie tabel 2). Eén cultuur uit een rund kon met de vijf
beschikbare antisera niet worden getypeerd en 5culturen waren auto-agglutinabel, waaronder ook
beide Middlebrook 7H10-growers.
Middlebrook 7H10-growers.
Sinds 1979zijnintotaal 7stammengeïsoleerd vandit nauw aanM. aviumverwante species.Het onderzoek naar afwijkende biochemische eigenschappen en de speciale groeifactoren van dit nog niet
eerder beschrevenMycobacteriumspecieswerd voortgezet.
Paratuberculose.
Bijhetculturele onderzoek werd getracht deisolatietechniek -vooral uitfaeces- t e verbeteren. Hiertoe werd naast het Smith-medium ervaring opgedaan met het Ogawa en het Herrolds-medium. De
resultatentot nutoewijzenerop dathet Herrolds-medium devoorkeur verdient.
Eeninfectieproef met 2kalveren,besmet op de derde dagnade geboorte, werd voortgezet. Elke 14
dagen vond bacteriologisch onderzoek vanfaeces plaats naast serologisch onderzoek (CBR en Elisa)
enelke4maandeneenhuidtest metjohninealsmedebovineenaviairetuberculine.

2. Proevenmetexperimenteelbesmetterunderen.
Bij de derde vergelijkende tuberculinatietest bleek dat de huidreacties sterk waren teruggelopen,
waardoor debetrouwbaarheid vandeverkregen uitslagenvandegetestetuberculines teveel afneemt.
Daarom werd getracht middels herinfectie (0,1 mg natgewicht vaneen M. bovis cultuur, de runderen
waren eerder geïnfecteerd met 0,01 mg) de huidallergie opnieuw te stimuleren. Zes weken na herinfectie bleek dehuidreactie niet voldoende te zijntoegenomen maarwerd wel hetbijzondere phenomeenwaargenomen dat de „delayed hypersensitivity type skin reaction" nu reeds naenkele minuten
zeer sterk optrad om geleidelijk afte nemen tot de normale afleestijd van72uur post injectionem. Bij
eenvolgendetest 2maandenlatertrad hetzelfde phenomeenweer op.
3. Onderzoekvantuberculines
Erwerd verdere aandacht besteed aande introductie vande in Rotterdam geproduceerde „Proposed
International Standard for bovine PPD" en het preparaat werd in het najaar van 1982 in onderzoek
genomen door het zusterinstituut in Weybridge, dat voor de W H O het centrum isvoor veterinaire
standaarden.Eensoortgelijke procedure kwamopgangvooreen CDI-malleine preparaat.
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In het kader van de Europese Farmacopee vonden experimenten plaats waarbij voor caviae naar de
juiste wijze van sensibilisatie onderzoek werd verricht door BCG-vaccinatie, de infectie met levende
M.bovisbacteriën en de injectie met gedode M. bovis bacteriën met elkaar te vergelijken. De beste
correlatie met de resultaten bijtuberculeuze runderenwerd verkregen metcaviae die met levendeM.
bovis bacteriënwarengeïnfecteerd. Dittestmodelwordt alsindsjarendoor het CDlgehanteerd.
Verder werden 27 partijen bovine tuberculine grotendeels bestemd voor export naar Ierland, op
biologische activiteit onderzocht incaviae. Daarnaast werden 3potentietesten uitgevoerd bij artificieel
besmette proefrunderen.
4 Geproduceerdesensitinen.
In verband met productiemoeilijkheden in Peshawar (Pakistan) vond een vergelijkende productie
plaats met asparagine van Merck en van Riedel. Daarnaast vond vanwege de verhuizing naar Lelystad
een experimentele productie plaats waarbij demiwater uit Rotterdam werd vergeleken met demiwater uit Lelystad.
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PARASITOLOGY
Dr. F.H. M. Borgsteede, Drs.J. Hendriks, Dr. H.J. Over, Drs. Y./.E.A. Wetzlar en medewerkers.
MAAGDARMWORMONDERZOEK.
Zuivere stammen.
In 1981 en 1982 zijn stammen aangehouden van Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi en Cooperia
oncophora. Van Haemonchus contortus w e r d in 1982 een resistente veldstam (fenbendazole-resistent)
geïsoleerd. Infectieus materiaal w e r d ter beschikking gesteld aan het Instituut v o o r Veterinaire Parasitologic en Parasitaire Ziekten te Utrecht, de vakgroep Veehouderij van de Landbouwhogeschool te
Wageningen en het Statens Veterinaere Serum Laboratoret te Kopenhagen.

Pathogeniteit Nematodirus helvetianus-infecties.
De volgende conclusies kunnen w o r d e n g e t r o k k e n met betrekking t o t N. helvetianus-infecties.
- Infecties met N.helvetianus leveren een minder uniform ei-uitscheidingspatroon op dan infecties met
0. ostertagi o f C. oncophora.
- Reeds bij een éénmalige infectie treden interacties op tussen gastheer en parasiet die leiden t o t
onderdrukte eiproductie, remming van groei van w o r m e n en „self c u r e " .
- Tussen de infectieniveaus was geen significant verschil te zien inei-uitscheiding,gewichtstoename en
wormlast.
Kruisinfecties maagdarmwormen rendier eneland met rund enschaap.
De volgende conclusies kunnen w o r d e n g e t r o k k e n .
- Twee lammeren geïnfecteerd met maag- en darmwormlarven g e k w e e k t uit rendierfaeces verschilden niet in hoogte van ei-uitscheiding ten opzichte van een schaap geïnfecteerd met larven
g e k w e e k t uit elandfaeces.
- V o o r beide kalveren geldt hetzelfde.
- De hoogste wormlast w e r d gevonden in het schaap geïnfecteerd met larven uit de faeceskweken
van de eland,de laagste in het kalf, geïnfecteerd met larven afkomstig van diezelfde k w e k e n .
- Ostertagia leptospicularis was de dominante soort ( > 8 0 % ) , de andere gevonden soorten waren
Skrjabinagia kolchidaen Spiculopteragia boehmi.
Proeven met het Paratect

bolussysteem.

(zie o o k het l o n g w o r m o n d e r z o e k bij het rund).
Proevenverricht in 1980.
Uit de postmortem resultaten van de in 1980 verrichte p r o e f bleek dat de met een Paratect® bolus
voorziene kalveren minder w o r m e n hadden dan de onbehandelde controle-kalveren. O o k het
percentage geïnhibeerde Ostertagia-\zrven was duidelijk lager.
Proeven verricht in 1981 op het Regionaal Onderzoek Centrum „De Vlierd" in samenwerking met het Proefstation voorde Rundveehouderij.
Als vervolg op de in 1980 verrichte proeven w e r d in 1981 een proef opgezet, waarbij 14 met een
Paratect* bolus behandelde kalveren en 14 onbehandelde controlekalveren gedurende het w e i d e seizoen w e r d e n gevolgd. De controlekalveren bleken in de loop van het seizoen een ernstige besmet
ting op te doen (hoogste EPG gemiddeld 4825), zodat een anthelmintische behandeling in augustus
noodzakelijk was. Bij opstallen,eind september, bleken de Paratect* kalveren gemiddeld 23 ke meer
te wegen. Inde aansluitende stalperiode nam dit verschil toe t o t ca.30 kg.
In hetzelfde jaar w e r d een groep behandelde pinken vergeleken met een groep onbehandelde pinken
O o k hier treden aanzienlijke gewichtsverschillen op ten gunste van de behandelde dieren (gemiddeld
V6
35 kg aan het einde van het weideseizoen).
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Vervolgproeven DeVlierd 1982.
In 1982 werd de proef vervolgd. Naast de dieren die in 1981indeproef waren, had men de beschikkingover 14dieren diein1981opstalwarengehouden.Debeschikbare 3x 14pinken werden alsvolet
in6groepenverdeeld.

1981

vm

B (14)
C(14)
S(14)

BB (7), BC (7)
CB(7),CC(7)
SB (7), SC (7)

B=Bolus
C= Controle
S =Stal.

Uitdebeschikbare resultaten kunnendevolgendeconclusiesworden getrokken:
Groei:
Dedieren uit de BB-groep groeiden het best,tussendegroepen BC,CBenCC bleek weinig verschil
Groepen SBenSCgroeiden hetslechtst,SCnogslechter dan SB.
Ei-uitscheiding:
Deei-uitscheiding vanalledierenwasgedurende hetweideseizoen laag(altijd < 100).Dedierendiein
1981op stal waren gebleven hadden desondanks eensignificant hogere ei-uitscheiding dan de dieren
dieweidegang haddengehad.Erwasin 1982géénverschiltussenbolus-behandelde encontroledieren.
Alle dieren met weidegang (op groep BBna) hadden eenvrijwel volledige immuniteit tegen Cooperia
oncophora.
Pepsinogeenbepalingen:
Bijde start in 1982was er géén verschil tussen de groepen die in 1981weidegang haddengehad. Het
verschil tussen dieren met weidegang en de dieren die in 1981 op stal waren was daarentegen zeer
groot. Gedurende hetweideseizoen treden sterke verschillen optussende meteenbolus behandelde
groepen (BB,CB,SB)endecontrolegroepen.
Overlevingvan infectieuze larven inhet veld.
De percelen die in 1980 werden gebruikt voor de Paratect® bolusproef dienden in 1981als proefweidenom deoverlevingskansen vaninfectieuze larvenvanOstertagiaostertagi(O), Cooperiaoncophora
(C) enNematodirushelvetianus(N) vasttestellen.Daartoe werden vanaf 30aprilom devierweken drie
Parasietvrijopgefokte kalveren vanca.3maandenoudgedurende twee weken geweid. Nade weidegangwerden dekalverendrie wekenopgestaldalvorenstewordengeslacht.
Indetabelzijndevoornaamste resultaten weergegeven.

Datum
inscharing

Gem. Ipg

Gem. N.-epg

1285
518
92
55
11
2
14

150
308
183
108
8
<8
33

Postmortem
Gem. O.

15.483
1.370

303
37
67
37
420

Gem. C.

Gem. N.

42.700
11.033
1.300

33.533
131.067
29.133
5.967
2.633

500
133
100
33

900
1.233

'Pg: aantallarvenpergramfaeces
Pg: aantaleieren pergramfaeces.

e

Voor Ostertagiaen Cooperia iseenduidelijke teruggangtezien inalleparameters naarmate het seizoen
o r d e r t . Slechtsinoktobervindteennietteverklarenlichtestijgingplaats.
Nematodirus heeftzijntop niet direkt nahet beginvanhetweideseizoen,maarlater. Deconclusie moet
'uiden dat er zicheind mei/begin juni méér larven op het gras bevonden dan begin mei. Dit fenomeen
* e r d reeds eerder door ons vastgesteld en hangt wellicht samen met de overwintering als ei en het
'«er uitkomen vandeinfectieuze larvenuitdeeieren.Ook voor N.helveVanusgeldt mdit,aareenlichte
sti
Jgingin oktober.
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Infectieproeven bij melkkoeien.
(i.s.m. Vakgroep Veehouderij, L.H. Wageningen en Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten te Utrecht).
Mede naar aanleiding van de bevindingen in de literatuur omtrent een hogere melkopbrengst bij koeien
die een anthelmintische behandeling kregen en mede op grond van de resultaten van het d o o r ons
eerder verrichte slachthuisonderzoek naar de wormlast van melkkoeien zijn in samenwerking met de
bovengenoemde Instituten experimentele infecties bij melkkoeien verricht.

1. Proevenin 1981.
Er stonden t w e e groepen van 13 koeien ter beschikking. Eén groep w e r d geïnfecteerd met 200.000
Ostertog/o-larven, de andere diende als controle.
Ei-uitscheiding:
Zoals te verwachten was, was de ei-uitscheiding zeer gering, zodat gebruik is gemaakt van de LPGwaarden op grond van individuele faeceskweken.
Tussen beide groepen bleek géén significant verschil te bestaan. In de controlegroep was er een
significante stijging bij de partus, deze bleek gecorreleerd te zijn (p < 0,01) aan de stijging van de
ELISA-titers.
Pepsinogeenwaarden:
In de experimenteel geïnfecteerde groep was na één w e e k reeds een significante verhoging te zien.
Deze hield aant o t 6w e k e n nade infectiedatum. Er was geen invloed van de partus op de pepsinogeenwaarden. Een positieve correlatie bestond er tussen de pepsinogeenstijging en de stijging van de
ELISA-titers.
ELISA-titers:
Bij de start waren alle dieren positief. Gedurende de p r o e f liepen de titers van de experimenteel
geïnfecteerde koeien in grote mate parallel met die van de controles. O p geen enkel tijdstip waren de
verschillen significant. In de experimenteel geïnfecteerde groep was de stijging w e l duidelijk hoger dan
inde controlegroep (p < 0,1). De titerstijging was positief gecorreleerd met de pepsinogeenstijging en
de LPG-stijging in de controlegroep.

2. Proevenin 1982.
V o o r t b o r d u r e n d op de resultaten van 1981 w e r d in 1982tevens de factor „ o n t w o r m e n " ingevoegd. Bij
het begin van het experiment stonden vier groepen koeien van ieder 10 dieren ter beschikking. Deze
waren alsvolgt ingedeeld:
Behandeld - Onbesmet
Behandeld-Besmet
Onbehandeld - Onbesmet
Behandeld - Besmet.
De resultaten van deze proef zijn lang niet zo duidelijk als die van de vorige proef. Met betrekking t o t
de ei-uitscheiding valt op te merken dat de behandeling (met oxfendazole 5 mg/kg) buitengewoon
effectief bleek. De behandelde, ongeïnfecteerde koeien bleven gedurende de proef negatief, terwijl
de behandelde, geïnfecteerde koeien vanaf 3 w e k e n na de infectie slechts Ostertog/o-eieren p r o d u ceerden. In de onbehandelde groepen kwamen naast Ostertagia, o o k Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Cooperia punctata en Bunostomum phlebotomum voor.

Intraruminale toedieningvan oxfendazole.
In een p r o e f op een bedrijf in Friesland w e r d e n aan het einde van het weideseizoen na opstallen 27
kalveren verdeeld over 3groepen van 9stuks. De kalveren uit groep 1kregen een behandeling met de
normale drenchformulering van oxfendazole (4,5 mg/kg). Groep 2 kreeg dezelfde dosis, maar nu
toegediend d o o r middel van een intraruminale injectie met behulp van een speciaal o n t w i k k e l d
injrctiepistool. Groep 3 bleef onbehandeld en diende als controle. Tussen beide behandelingsvormen
bleek geen verschil te bestaan, beide waren 100% effectief.
100

Resistentie-onderzoek.
1981
O p het schapebedrijf waar onderzoek w o r d t verricht naar de epidemiologie van N. battus was in 1980
geconstateerd, dat de „springrise" behandeling niet 100% effectief was. In 1981 w e r d dit resultaat
ondanks tweemaal behandelen, weer gevonden. Faecesonderzoek leerde dat slechts uitsluitend H.
contortus de behandeling overleefd had. Insamenwerking met het Instituut voor Veterinaire Parasitologic en Parasitaire Ziekten w e r d een egg hatch test uitgevoerd, welke leidde t o t het vaststellen van een
thiabendazole resistentiefactor van ca. 3, d.w.z. voor de op dit bedrijf aanwezige resistente Haemonchus-stam was een drie maal zo hoge concentratie thiabendazole nodig o m hetzelfde effect (50%
sterfte van de eieren inde test) te bereiken alsineengevoelige stam.
1982
De in de schapen aanwezige resistente Haemondius-stam w e r d geïsoleerd en overgezet op parasietvrij
opgefokte schapen op het C D I . De stam is tot op heden tweemaal gepasseerd. In beide passages
hebben behandelingen met fenbendazole (5 mg/kg) plaatsgevonden die hetzij tot gedeeltelijke achteruitgang ineiproductie leidden, hetzij zonder effect bleven.

Onderzoek naar de epidemiologie van N . battus.
Het onderzoek dat in 1980 is gestart, is voortgezet. In de periode maart 1981 - september 1981 w e r d
het bedrijf wekelijks bezocht en werden er monsters verzameld. Vooral is aandacht besteed aan de
grasland besmettingspatronen mede in relatie tot de ei-uitscheiding van vorig jaar. De hoeveelheid
infectieuze larven per kg d r o o g gras is in relatie gebracht met de totale grasgroei. O p deze wijze kan
een besmettingsgraad per oppervlakte-eenheid in de tijd worden vastgesteld. Z o w o r d t het duidelijk
dat het grootste aantal larven niet in het vroege voorjaar, maar in mei/juni op het gras aanwezig is. De
eenvoudige formule die d o o r Engelse onderzoekers w o r d t gehanteerd voor het voorspellen van de
voorjaarsstijging van de hoeveelheid larven per kg gras blijkt onder onze omstandigheden niet op te
gaan. Het epidemiologisch patroon is ingewikkeld.
O o k de pathogeniteit van N.battus onder onze omstandigheden blijkt invergelijking met Engeland mee
te vallen.
In 1982 w e r d het onderzoek met een lagere frequentie voortgezet. De resultaten lijken niet afwijkend
van die in de vorige jaren. Eind 1982ishet onderzoek afgerond.
De verspreiding van N. battus binnen Nederland is weer toegenomen. Positieve meldingen ontbreken
nog uit N o o r d - H o l l a n d , Zeeland en Overijssel.

Stamverschillen bij Ostertagia ostertagi.
Bij vergelijking van de onderzoekresultaten behaald aan het Instituut voor Veterinaire Parasitologie en
Parasitaire Z i e k t e n te Utrecht en onze resultaten vande afgelopen jaren met betrekking tot de inhibitie
van Ostertagia ostertagi valt op dat in onze proeven de weerstand van de gastheer belangrijker lijkt bij
het induceren van inhibitie, terwijl in Utrecht de milieufactoren zwaarder tellen Ten e.nde mogelijke
stamverschillen te kunnen vaststellen is de volgende proef opgezet (1982). Acht kalveren infecteren
zich op „Lelystadse" weiden met de „Lelystadse" stam. Tegelijkertijd weiden vier kalveren op
..Utrechtse" weiden o m zich te infecteren met de „ U t r e c h t s e " stam. Na twee w e k e n weiden w o r d e n
vier kalveren, geïnfecteerd met de „Lelystadse" stam overgebracht naar Utrecht o m daar gescheiden
van de „ U t r e c h t s e " stam, een weideperceel te besmetten. O p het Lelystadse perceel en beide
Utrechtse percelen w o r d e n op 26 augustus en 21 o k t o b e r steeds groep,es van drie tracerkalveren
gedurende één w e e k geweid, daarna drie weken opgestald en vervolgens geslacht. O p grond van de
postmortem wormtelUngen zal gekeken worden in hoeverre de percentages geremde stadia van
Ostertagia ostertagi, maar o o k van Cooperia oncophora en eventueel Nematodes heIveVanus van elkaar
verschillen. De resultaten van het postmortem onderzoek zullen eerst m 1983 beschikbaar k o m e n .

H e t effect van regelmatige behandeling op de groe. van kalveren.
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Begeleiding N a t u u r p a r k Lelystad.
Het in 1979 geïntroduceerde, gewijzigde behandelingsschema blijkt nog steeds redelijk te voldoen. Bij
de wisenten is overgeschakeld op oxfendazole gemengd d o o r het voer. Dit middel w o r d t duidelijk
beter opgenomen dan het t o t o p heden gebruikte fenbendazole. De groep in het park is uitgebreid
met een koppel Pater Davidsherten en enkele Przewalskipaarden. Bij onderzoek gedurende de
quarantaineperiode w e r d geen noemenswaardige besmetting geconstateerd, zodat de dieren zonder
behandeling naar buiten zijn gegaan. Beide diersoorten w o r d e n gescheiden van de rendieren, elanden
en wisenten gehouden. Het is uiteindelijk wel de bedoeling de groepen samen te voegen. Voor de
paarden levert dit, parasitologisch gezien,geen problemen o p . V o o r de Pater Davidsherten geldt dat ze
blootgesteld zullen w o r d e n aan een zware Ostertagia leptospicularis besmetting. Dat deze besmetting
niet onaanzienlijk is, blijkt uit het feit dat in 1982 een aantal rendieren, in cachectische staat met flinke
aantallen w o r m e n in de lebmaag, zijn gestorven. Wellicht speelt een niet optimale voeding mede een
rol en daarnaast bestaat er verdenking van resistentie van de wormpopulatie tegen de consequent
gebruikte benzimidazolepreparaten. In 1983 zullen testen w o r d e n uitgevoerd o m te onderzoeken of
dit inderdaad het geval is.

Ascaris-infecties bij runderen.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de Coördinatiecommissie voor Parasitologisch O n d e r z o e k
omtrent de mogelijke consequenties van de toepassing van varkensdrijfmest op rundveebedrijven met
betrekking t o t longaandoeningen mogelijk veroorzaakt d o o r migrerende Ascaris larven, heeft een
enquête plaatsgevonden onder alle gezondheidsdiensten. Hieruit bleek dat de problematiek slechts in
Noord-Brabant bekend was. In 1982 w e r d in samenwerking met het R.I.V. een werkschema opgezet
dat uiteindelijk moet leiden t o t een serologische diagnose van Ascaris bij het rund met behulp van de
ELISA-techniek.

Invloed van desinfectantia.
D o o r één van de m e d e w e r k e r s van de afdeling iseen onderzoek verricht naar de invloed van desinfectantia op de overlevingskansen van preparasitaire stadia van enkele nematodensoorten bij onze grote
landbouwhuisdieren. Dit in verband met het desinfecteren van stallen, gereedschap en kleding. Als
testobjecten w e r d e n gekozen eieren en infectieuze larven van Ostertagia ostertagi en Cooperia
oncophora en ongeëmbryoneerde en geëmbryoneerde eieren van Ascaris suum. Er werden 11 desinfectantia getest, die gekozen waren uit groepen die chemisch niet verwant waren, te weten actief chloor,
cresolen, logen, quaternaire ammoniumverbindir.gen, glutaaraldehyden en paraformaldehyden. De
preparaten w e r d e n getest in de d o o r de fabrikant aangegeven concentraties en de dubbele concentraties bij de voorgeschreven T G D en bij 24 uur i n w e r k e n . Voor het doden vande preparasitaire stadia van
de genoemde trichostrongyliden bleken een verbinding uit de fenolgroep (D-39 Vesphene) en natronloog het meest geschikt, waarbij de fenolverbinding een meer ovicide en natronloog een meer larvicide
werking toonde.
Cresolen (Asepta cresolzeep) bleken het geschiktst voor ontsmetting van varkensstallen, mits de
inwerktijd tenminste 24uur bedraagt.
W o r m o n d e r z o e k bij paarden.
In 1982 is een bescheiden aanvang gemaakt met het w o r m o n d e r z o e k bij paarden. Dit onderzoek
geschiedt in samenwerking met het Proefstation v o o r de Rundveehouderij, dat percelen en dieren ter
beschikking heeft op het DPPN (Dienstencentrum Proefbedrijven Paardenhouderij Nederland) te
Merkelbeek.
In 1982 w e r d e n regelmatig faecesmonsters en grasmonsters onderzocht op het v o o r k o m e n van eieren
c.q. larven van bij paarden v o o r k o m e n d e w o r m e n . O p drie data (1/7, 11/8 en 14/10) werden deze
monsters verzameld. Er was een duidelijke stijging te zien in o k t o b e r , z o w e l van eieren in de faeces als
van larven op het gras.
In 1983 zal een p r o e f w o r d e n opgezet, waarbij standweide en omweiden met elkaar vergeleken zullen
worden.
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Longwormonderzoek.
Zuivere stam.
De stam van Dictyocaulus viviparus w e r d d o o r middel van acht kalverpassages aangehouden. Het
betreft de 35e-42e passage.
Alternatieve vaccinatie.
De voorgaande experimenten werden uitgevoerd d o o r middel van subcutane en intramusculaire
injecties met somatische antigenen bereid uit resp. volwassen longwormen en infectieuze larven. Zij
veroorzaakten hoge IHA titers, die echter geen afspiegeling van een mogelijk bestaande immuniteit
bleken te zijn. De weerstand tegen challenge infectie met infectieuze longwormlarven bleek nl. niet of
nauwelijks verhoogd. Het vermoeden bestaat dat een beschermende immuniteit slechts ontstaat bij
antigene prikkeling vande mesenteriale lymfklieren.
In een stalproef w e r d getracht dit effect te simuleren d o o r intraperitoneale injecties met antigeen
materiaal.
Van acht parasietvrije o p g e f o k t e , 2V2maand oude kalveren werden er drie i/p geïnjiceerd met w o r m antigeen ( W A groep), drie met larvaal antigeen (LA groep), terwijl de overige t w e e kalveren als
onbehandelde controles dienst deden. Na een week w e r d e n alle acht dieren geïnfecteerd met elk
5.000 infectieuze larven.
Uit dagelijks faecesonderzoek bleek, dat de infectie bij alle acht dieren was aangeslagen. Het LPG van
de W A g r o e p steeg t o t 55 op 62 dagen p.i., dat van de LA groep tot 64 op 42 dagen p.i. Het LPG van de
controlekalveren bereikte een maximale waarde van 176 op 36 dagen p.i. De IHA titers bereikten
maximale waarden op ca. twee maanden na infectie resp. 1360 v o o r de W A groep, 260 v o o r de LA
groep en 800 voor de controles. Drie maanden nainfectie werden de dieren geslacht en de w o r m e n uit
de longen verzameld. De W A groep bevatte intotaal 9w o r m e n , de LA groep 4en de controlegroep 16
wormen.
Geconcludeerd kan w o r d e n dat intraperitoneale toediening van somatisch antigeen van D. viviparus,
onvoldoende bescherming biedt tegen challenge infecties met deze w o r m s o o r t .

Onderzoek naar het profylactisch effect van de Paratect
neerde en nietgevaccineerde kalveren.

bolus op longworminfecties bij gevacci-

In 1981 w e r d in Nederland het Paratect® bolus systeem ter preventie van maagdarmworminfecties bij
kalveren op beperkte schaal geïntroduceerd. Het actieve bestanddeel, morantel tartraat, bezit tevens
enige werkzaamheid tegen d o o r kalveren opgenomen infectieuze longwormlarven. De vraag deed
zich v o o r o f toediening van een bolus voor de aanvang van het weideseizoen de o p b o u w van immuniteit tegen longworminfecties ongunstig zou kunnen beïnvloeden of zelfs een negatieve invloed zou
kunnen hebben op de vaccinlarven. O m deze vraag te beantwoorden werden volgens onderstaand
schema op een weideperceel van 1haoppervlakte 5groepen vanelk vier kalveren geweid.

Groep no.

1.
2.
3.
4.
5.

Data longwormvaccinatie

Datum
Paratect® bolus

Datum
inscharen

Slachtdatum

21/5 + 18/6/81
21/5+ 18/6/81
4/6 + 2/7/81

—
2/7/81
2/7/81
2/7/81

2/7/81
2/7/81
2/7/81
2/7/81
2/7/81

8/10/81
8/10/81
8/10/81
8/10/81
8/10/81

Tegelijk met de proefgroepen werden ter besmetting van de weide twee kalveren ingeschaard, die
drie w e k e n eerder experimenteel met longwormlarven geïnfecteerd waren
Half augustus moesten de dieren van groep 5 behandeld w o r d e n ten gevolge van ernstige parasitaire
bronchitis. Drie dieren w e r d e n met L-Ripercol behandeld, het vierde met Ivomec. Er trad een duidelijke klinische verbetering o p .
.
,
In de loop van september vertoonde groep 4 lichte verschijnselen van parasitaire b r o n c h u s zonder dat
behandeld diende te w o r d e n . Licht hoesten w e r d waargenomen bijenkele dieren in ,U groepen 1en 3.
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Een maand na het inscharen begonnen de groepen 3, 4 en 5larven in de faeces uit te scheiden. Na
behandeling vangroep 5werden eind augustusgeen larven meer gevonden. Inde loop vanseptember
trad echter weer larvenuitscheiding op, behalve bij het met Ivomec behandelde dier. Groep 4 bleef
larven uitscheiden met een maximaal Ipg van 97 eind augustus. Groep 3vertoonde lage Ipg's. In de
groepen 1en 2werden pas half augustus voor het eerst larven in de faeces gevonden. De larvenuitscheidingbleefgering. Erwasgeensignificant verschiltussende IHAtitersvandegroepen 1,2en3.De
titersvandezegroepen werden eerder positiefdandievandegroepen4en5.
Het lichaamsgewicht vangroep 3 waseindseptember significant hoger dandat vangroep 1 (p < 0,01)
endatvangroep 4(p < 0,025). Nahetslachtenop8oktober 1981werden devolgendeaantallen longwormengeteld.
,Groepr no.
1.
2.
3.
4.
5.

.

Totaalaantal
longwormen
13
8
22
63
527

...
c
Spreiding
r
°
0- 5
0- 6
1 - 16
3 - 31
0-458

Degrote spreiding ingroep 5kanverklaard worden uiteenverschil inreactie op de herinfectie vande
dieren na behandeling. Geen wormen werden gevonden bij het met Ivomec behandelde kalf en een
geringaantalbijtwee der met L-Ripercolbehandelde kalveren.Hetderde met L-Ripercol behandelde
kalfdaarentegen bleek 458wormen tebevatten.
Deresultatengevenaanleidingtot devolgende conclusies:
1. Toediening van een Paratect® bolus aan niet tegen longwormziekte gevaccineerde kalveren
behoedt dedierennietvoor hetoptredenvanlongworminfecties, maarverzwakt wel depathogène
effectenervan.
2. Toediening vaneen Paratect bolus aankalverentegelijk met of navaccinatie lijkt de indit onderzoek gehanteerde parameters niet waarneembaar te beïnvloeden. Ervan uitgaande dat IHA titers
een indicatie zijn voor de reactie met het immuunapparaat op een longworminfectie, blijkt uit een
vergelijking van de titers van de drie gevaccineerde groepen kalveren dat er geen opvallende
verschillenbestonden inhunimmuunrespons.
Overlevingvanlongwormlarvenopdeweidegedurendedewinter 1981-1982.
Na8oktober 1981bleef dedoor dedierenvande Paratectproef besmette weide ongebruikt, toterop
29april 1982vier parasietvrij opgefokte, drie maanden oude kalveren op werden gebracht, die op 19
meiwerden opgestald.Vanaf20meiwerd dagelijksfaecesonderzoek oplongwormlarven verricht. O D
28 mei werden voor het eerst in de faeces van een der kalveren longwormlarven gevonden. Bij de
overige dieren kwam het successievelijk ook tot larvenuitscheiding. Het maximale individuele Ipgwas
1,7op 29juni. Eender dieren bleef tot 17augustus larven uitscheiden.Defaecesvandeoverige kalverenwerden indeloopvanjunienjuli negatief.
Overleving van longwormlarven op de weide werd ook vastgesteld in de strenge winter van
1978-1979.Daarmee vergelekenwaserindewinter 1981-1982eenkorter durendsneeuwdek, terwijl
er minder strenge vorst optrad. De bevindingen van deze twee winters wijzen erop dat in ons land
overwintering vanlongwormlarven op deweideeenbelangrijkefactor kanzijnindeepidemiologie van
6
longworminfecties.

Leverbotonderzoek.
Experimentele infectiesbijhetrund.
Deinvloedvanleverbotinfectiesopdegroeienmelkproductievanrunderen.
Inde afloopfase vandeze zgn.vaarzenproef dieir,nauwesamenwerking met het Proefstation voor de
Rundveehouder., (PR) te Lelystad (ir. D. Oostendorp en Ing. H. H. Harmsen) werd uitgevoerd traden
geen complicaties tengevolge vanuitval op.Alle 41dieren bereikten een productiecurve die minimaal
305dagenduurde.Beginaprilwerdendeproefdieren geslacht. Eengroot deelvandewaarnemingsuit
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komsten w e r d in de verslagperiode b e w e r k t en met de rapportering van het omvangrijke materiaal
w e r d een aanvanggemaakt. De voornaamste beschikbare conclusies uit de gehele p r o e f luiden1. Kalveren, jaarlingen en vaarzen reageren identiek op een vergelijkbare primaire leverbotinfectie in
alle gebruikte parameters.
2. Een primaire leverbotinfectie in kalveren resulteert in een verminderd snel vruchtbaar w o r d e n en
een geringer percentage dracht;
een primaire leverbotinfectie injaarlingen resulteert in een verlaagd geboortegewicht van de kalveren;
een primaire leverbotinfectie bij vaarzen resulteert in een significante daling van de lartatiecurve
(verschil 9% ten nadele van de primair geïnfecteerde groep).
3. De bottenpopulatie resulterend uit een gestandaardiseerde herinfectie w o r d t in o n t w i k k e l i n g
duidelijk geremd. De Fasciolahepatica ei-uitscheiding blijft op een zeer laag niveau en hetzelfde kan
w o r d e n gesteld voor de Y -Gt waarden in het serum gemeten.
De antilichaamtiters stijgen na een herinfectie en persisteren op een hoog niveau. In de geherinfecteerde dieren was de mate van cirrhose waargenomen in de buik- en borstholte aanzienlijk. De
levers hadden over het algemeen het klassieke driehoeksaspect d o o r de atrofiëring van de caudale
en de hypertrophie van de dorsale lobus. Inde longen vangeherinfecteerde dieren,w e r d e n veelvuldig grote aantallen eosinofiele infiltraten waargenomen. Deze werden toegeschreven aan het plaatselijk afsterven van zgn. ectopische leverbotten gedurende hun migratie. Bij kalveren geboren uit
tijdens de dracht geherinfecteerde dieren werden in een aantal gevallen eveneens leverbotinfecties
in de lever aangetoond,een verschijnsel dat eveneens wijst op zwervende leverbotten.
Herinfectie bij jaarlingen resulteren in een verkorte draagtijd en in een significant hoger % d o o d g e boren kalveren. Herinfecties bij vaarzen resulteerden in een k o r t e periode van verminderde eetlust
en diarrhée. De melkproductiecijfers v o o r d e driemaal en tweemaal geïnfecteerde vaarzen waren
10,7 resp. 6,7% lager dan die vande controlegroep, gemeten over de gehele lactatieperiode.
De leverbotpopulaties die in de drie maal geïnfecteerde dieren in de lever werden aangetroffen
waren aanzienlijk geringer dan in de primair geïnfecteerde dieren. Deze reductie bedroeg g e m i d deld 56%. Tussen de aantallen waargenomen in de éénmaal resp. tweemaal geïnfecteerde groep
was geen verschil.
4. Uit de waargenomen effecten als gevolg van de leverbotinfectie berekende het PR in samenwerking met het Landbouw Economisch Instituut de economische consequenties. O n d e r aanname van
een aantal veronderstellingen betreffende de bedrijfsgrootte en de bezetting werden de verliezen
gecalculeerd op ± / ' 3 0 0 , - p e r melkkoe o f / 9 0 0 , - p e r ha.
De uitstekende voorbereiding van de proef door C D I en PR en de qualitatief voortreffelijke
begeleiding d o o r de medewerkers van het Instituut en die van de Waiboerhoeve, hebben geresulteerd in een voor de praktijk uiterst zinvolle benadering van de economische consequenties van
leverbotproblematiek op melkveebedrijven.

Leverbotinfecties bij het schaap.
Experimentele leverbotinfecties bijhet schaap onder uitsluiting vande darmbarrière.
Aangezien weinig bekend is over de soort en localisatie van immunologische afweer tegen leverbotziekte bij het schaap, is een experiment gedaan bij een beperkt aantal oudere proefdieren, waarbij
gekozen is voor een directe infectieweg: jonge botjes zijn in een synthetisch netje operatief in de buikholte ter hoogte van de lever ingebracht.
De infectie is niet geslaagd, aangezien de netjes zeer snel werden ingekapseld en de jonge botjes d o o r
de bindweefselvorming in hun migratieroute werden belemmerd.
Ineen volgende proef isgekozen voor een andere wijze van infectie,n.l.toediening per intraperitoneale injectie van zowel metacercariën als jonge leverbotjes en was er sprake van jonge proefdieren. De
infectie met metacercariën leidde t o t een besmetting, die circa 3à4 maal lagerwas dan bij de gebruikelijke orale infectie bij vergelijkbare doses. De infectie met jonge botten leidde zelfs t o t een lager
besmettingspercentage. Daarbij is het in vitro ontkapselen van metacercariën een uiterst bewerkelijke
techniek. Alhoewel de resultaten minder goed waren dan bij een orale besmetting istoch t o t een herinfectieproef bij schapen besloten, waarbij sprake was van een primaire orale infectie en een secundaire orale dan wel i.p. infectie met metacercariën.
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Deproefopzet wasalsvolgt:
Groep nr.
1a
b
2a
b
3a
b
4a

b

32d ieren
429
4
4
4
4
4
4
4

Orale inf.
weekO

+2d

Orale inf.
week8

i.p. inf.
week 8

500me

*
ca.500 me

M

»»
M
ri

»»
»»
»»

einde
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20 me
20 me
100 me
100 me
500me
500 me

500 me
ca.500me
500me

week 20
ca.500me

500me
ca.500me

* Pasna de infectie kan men, nadat de in de injectiespuit achtergebleven metacercariën na vele malen spoelen zijn geteld, het
aantal toegediende metacercariën exact vaststellen. Er was sprake van gemiddeld 476 mc/dier/groep met een spreiding van
469-491me,terwijl deindividuele spreidingper dier440-537 mewas.

Het experiment isin de laatste dagen nahet verslagjaar 1982beëindigd en de uitslagen vanalle parameterszijnbekend,behalvedievandebottenrecoveryende histologie.
Deze laatste gegevens zullen wellicht de bevestiging geven van het beeld dat door de overige parameters wordt opgeroepen: inalle gevallen zijn de uitsagenvande b-groepen minder afwijkend danin
dea-groepen. De uitslagen gedurende de eerste 8weken zijnvergelijkbaar met devolgende periode
behalve in groep 4b. Ook de uitslagen van de groepen 1a en 4a waren, weliswaar in verschillende
periodes,vergelijkbaar.
Desondanks was er een groot klinisch verschil bij deze twee laatste groepen: in groep 1awas in het
acutestadiumvandeinfectie 75%sterfte tengevolge vandeleverbotinfectie,groep 4bvertoont netals
allea-groepen indetweede infectieperiode grotere afwijkingen bijallegemeten parameters.
Door het hierboven beschreven beperkt aanslaanvandeintraperitoneale infectie isgeen duidelijkheid
verkregen indebasisvandeimmunologische afweer tegenleverbotinfecties inhetschaap.
Effectiviteitvan Closantel bijleverbotinfectiesinhetschaap.
Eriseen veldexperiment bij 25schapengedaan,waarbij het anthelminticum Closantel
devoorgeschreven dosering.Deproefopzet wasalsvolgt:
Groepnr.

Aantalschapen

Aantalme

1
2

5
5

500

3
4
5

5
5
5

500
500
500
500

Behandelingsmoment

4wekenp.i
4wekenp.i.
8wekenp.i
12wekenp.i

^
isgetoetst in

Einde
experiment

16wekenp.

Hoewel de fabrikant claimt, dat Closantel ® al effectief zou zijn tegen jonge leverbotten vanaf 4
weken, blijkt uitditexperiment daterslechtssprake isvaneentijdelijk effect. Ineendeelder gemeten
parameters, ni. eosinofiele leucocyten Y -GT, GLDH en IHA volgde weken na de behandeling een
daling van de gemeten waarden,doch na korte tijd hadden deze parameters hun oorspronkelijk peil
weer bereikt enstegenzelfsverder. Het epg ingroep 3werd tegelijkertijd met degroepen 1 en5tien
weken nainfectie positief. Groep 4bleek de beste resultaten te scoren;alle parameters zakten nade
behandeling en het epg bleef negatief. Bijgroep 5zakten de parameters ook nabehandeling,doch na
eeninfectieduurvan12weken iseralveelschadeaangericht.
Deklassificatievandeleversuitdeverschillende groepen bevestigt dit.
Ook uit de gemiddelde bottenrecovery blijkt, dat de behandeling met Closantel® na 8 weken het
beste resultaat oplevert. Indeze groep isdegemiddelde recovery 8,terwijl de recovery ingroep 357
bedraagt. Uiteraard zakt de gemiddelde bottenrecovery ingroep 5,aangezien er na 12weken sprake
is van oudere botten, dus een betere werking van Closantel R en is de recovery 2. De gemiddelde
recovery ingroep 1 bedraagt 80botten.
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Degemiddelde gewichtstoenamevandegroepen 1,3 en5isresp.9.8,
66en55ICP DP ar^Kg> D e r•> *
H
groeiden gemiddeld8.5kg.
2 ° e p e n 2en4
Dehistologische waarnemingenbevestigendebovengenoemde resultaten.
MenginfectiesvanFasciolahepaticaenOstertagiaostertagibijkalveren.
Ineen vorige proef isde invloed vaneen 0. ostertagiinfectie op het aanslaanenzich ontwikkelen van
eenleverbotinfectie nagegaan.Inde huidigeproef iseenomgekeerde opzetgekozen Nuwerd een O
ostertagiinfectiegegevenophetmoment datdemeeste klinischeeffectenteverwachten war^n»»„„ . '
volgevandeleverbotinfectie.
Devolgende proefopzet werdgekozen:
Groep

Aantalkalveren

Infectiedosis

A

5

*
£

l
f

D

5

n

&e"

Infectiemoment

Einde experiment

250.000Oo

Week5

" 0 0 Fh

WeekO

16weken
nade.everbotinfectie ingroep
BenC

be,de

2

een

beide

Haematologische en serologische parameters.
De haemoglobine gehaltes ingroep Bengroep Cvertoonden eendalingvanresp. 1,8 en3,2gram%
Degemiddelde dalingindegroepenAenCwas0,5gram%.
Eosinofilie trad op van 10-14 weken nade leverbotinfectie in de groepen B(25%) en C (40%) Ind
groepenAenDwerdgeeneosinofiliegeconstateerd.
Met betrekking tot GLDH waren pieken te zien ingroep A in deperiode 6-8 weken nade leverbotinfectie bij 3kalveren.Indegroepen BenC vielenvanaf 5weken nadeleverbotinfectie hoge waarden
vanca.600 (groep B)en 390 (groep C) op. Decontrolegroep hadsteeds normale waarden.De Y-GT
vertoonde in de groepen A en Dgeen bijzonderheden. Inde groepen B e n C was er 9weken nâde
leverbotinfectie eenstijgingdieeenhoger niveaugaftot heteindevandeproef (groep Btot 230
Ctot ca. 125).
'S
De serumpepsinogeengehaltes van de groepen B en D toonden tijdens de proef steeds hetzelfde
niveau, schommelend tussen 200 en 600. In de met O.ostertagigeïnfecteerde groepen steeg het
gehalte tot eenhoogste waarde vangemiddeld 2200 ingroep Aen2900 ingroep B. Inbeide groepen
zakte daarnahetniveautot 1200.
Vanaf 12weken nadeleverbotinfectie liepen de IHA-waardenvoor leverbot ingroep Cop vangemiddeld 275tot 1100.Inde Bgroepsteegdewaarde indezelfdeperiode van165tot410.

P

Ei-uitscheiding.
De groepen B en C werden 11 weken na de leverbotinfectie positief wat betreft de F
nepot/'co-ei-uitscheiding. Groep Cstartte met eengemiddeld epgvan25,groep B van6.Tot 15 weken
p.i. vond in beide groepen een stijging plaats tot gemiddeld 258 (groep C) en 181 (groep B). De
ei-uitscheiding van 0. ostertagi-eieren volgde het stereotiepe patroon met een piek rond 21dagenna
de infectie. Het niveau van de ei-uitscheiding gerekend over de hele proefperiode lag hoger voor
groep Cdanvoorgroep A.
Postmortemgegevens.
De leverbotrecovery was in groep Bgemiddeld 355 (spreiding 169-538), in groep C 399 (spreiding
252-639).
De gewichten van de linkerleverlob waren in groep Bgemiddel 200 gram minder dan in groep C
terwijl degemiddelde gewichtenvanderechterleverlob juist 350grammeerwaren.
De wormaantallen van Ostertagiavormden slechts een fractie van de ingegeven doses. Toch was de
gemiddelde recovery vangroep C(5000) hoger danvangroep A(2000). Ditverschilwasuitsluitend te
zienbijvolwassenwormen. Dewormlast waspositiefgecorreleerd metdeei-uitscheiding.
Er was een duidelijk verschil in de gewichten van de lebmagen van de met Ostertagiageïnfecteerde
dieren (± 1050 gram) en de niet met Ostertagiageïnfecteerde dieren (± 660 gram). Tussen beide
geïnfecteerde enbeideongeïnfecteerde groepenwasgeenverschil.
Dehistologische gegevenskomenpaslaterter beschikking.

S
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Epidemiologie van leverbotinfecties.
Bedrijfskartering: Eenverspreidingsoecologisch onderzoek naar Lymnaea truncatula.
Het onderzoek genoemd in het vorige jaarverslag w e r d nagenoeg volgens plan afgewerkt.
Uit de waarnemingen blijkt dat de slakkenpopulatie zich uitbreidt t.o.v. van vorig jaar. Opvallend is dat
de dichtheden in de Noordelijke provincies aanmerkelijk hoger zijn dan in de andere delen van het
land. Dit lijkt toe te schrijven aan de relatief hogere neerslag in dat gebied. Het programma w o r d t in de
nazomer van 1983 afgesloten.
Inventarisatie L truncatula biotopen inde Grevelingen.
In de herfst van 1981 w e r d met medewerking van scholieren van de H.L.S. te Dordrecht een inventarisatie verricht naar het v ó ó r k o m e n van L truncatula op de platen en langs de oevergebieden van het
Grevelingenbekken.
De verspreiding w e r d vergeleken met beschikbare b o d e m - en vegetatiekaarten. O p grond van hun
rapport w e r d een advies uitgebracht aan de beheerders teneinde leverbotinfectie bij ingeschaard vee
te v o o r k o m e n .
Desintegratie van runderfaeces.
Uit het onderzoek naar de rol van insekten en vogels op de desintegratie van runderfaeces en de
overlevingskansen van leverboteieren daarin, blijkt dat insekten en vogels de desintegratie van de
faeces bevorderen, w a a r d o o r de overlevingskans van de eieren sterk w o r d t gereduceerd.
Overleving vanleverboteieren inde bodem.
Zoals bekend moeten F. hepatica-eieren uit de faeces spoelen o m zich te kunnen o n t w i k k e l e n . Na
uitspoelen liggen deze eieren op de greppelbodem bedekt d o o r een laagje slib.
Insimulatieëxperimenten isonderzocht of factoren,dieinditstadium vanbelangzijnzoalsanaërobieen uitdroging inwerken op de overlevingskans van F.hepatica-e'teren.
Voor dit soort onderzoek zijn t w e e scheidingsmethoden o n t w i k k e l d . Bij één daarvan w o r d t een
flotatietechniek toegepast met een verzadigde ZnS0 4 -oplossing, w a a r d o o r leverboteieren gaan
drijven. De andere iseen afschenkmethode waarbij gebruik w o r d t gemaakt van het verschil tussen de
snelheid van bezinking van gronddeeltjes en leverboteieren.
Tevens is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van miracidiën o m , na o n t w i k k e l i n g in oppervlakkige bodemlagen, de bovenstaande waterfilm te bereiken.
Overleving vanparasietenlarven ineengesimuleerde voordroogkuil.
In een experiment waarin de overlevingskans van parasietenlarven in kuilgras w o r d t onderzocht zijn
naast leverbotmetacercariën o o k l o n g w o r m - en maagdarmwormlarven toegevoegd aan voorged r o o g d gras. Na 1,2en 3 maanden is een gedeelte van de v o o r d r o o g k u i l gevoerd aan 2 proefgroepen
(totaal 8 kalveren). Omdat de leverbotmetacercariën reeds op het gras geëncysteerd zijn, hebben
alleen deze het voordroogproces meegemaakt. Een gedeelte van het voorgedroogde gras met de
leverbotmetacercariën isgevoerd aan 2proefdieren, waarbij na 12w e k e n een lichte leverbotinfectie is
gekonstateerd. Dit betekent dat het voordroogproces niet o f nauwelijks van invloed is op de vitaliteit
van de leverbotmetacercariën.
Uit de resultaten van het faecesonderzoek blijkt dat alleen een klein gedeelte van de m a a g d a r m w o r m larven een inkuilperiode van 2 maanden kan overleven. Z o w e l leverbotmetacercariën als l o n g w o r m larven zijn reeds naeen inkuilperiode van 1maand niet meer vitaal.
Na slachting van de proefdieren zijn geen veranderingen aan de longen, de lever en lebmagen g e k o n stateerd.
Na analysering van het kuilgras d o o r het bedrijfslaboratorium voor g r o n d - en gewasonderzoek is een
goede kwaliteit van het kuilgras geconstateerd. De temperatuur gemeten tijdens het inkuilproces is
binnen 12 uur na het inkuilen gestegen t o t max. 30,4 °C en is daarna geleidelijk gedaald tot 20 °C na 2
dagen, 15 °C na6dagen en vervolgens schommelend overeenkomstig de buitentemperatuur
Tussengastheerlokalisatie door Fasciola bepatica onder experimentele omstandigheden.
Ter afronding van een serie simulatieëxperimenten onder geconditioneerde omstandigheden w e r d
een aantalfactoren die van invloed zijn op de tussengastheerlokalisatie nader bekeken
Het bleek dat het „ z o e k g e d r a g " van miracidia in aanvang niet primair gericht is op het vinden van L
truncatula, maar dat de lokalisatie van de slakken d o o r de miracidia afhankelijk is van een aantal
abiotische stimuli vanuit het milieu waar de slakken zich doorgaans ophouden. De stimuli licht en
zwaartekracht veroorzaken bij het miricidium een positief fototactische- resp. negatief eeotactische
respons.
°
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De exacte lokalisatie van een slak is wel een reactie op door de slak uitgezonden „signalen". Welke
dezesignalenprecieszijnisnietnader onderzocht.
Uit een infectie-experiment kwam naar voren dat het infectievermogen vanmiracidiën (bij 20 °C) het
sterkst isgedurende de eerste 2uren en daarna snel afneemt. Na 8 uur werden geen infecties meer
waargenomen.

Parasieten bijbeschermde zoogdieren.
In 1981 werden 28 beschermde zoogdieren op het voorkomen vanendoparasieten onderzocht Het
merendeel hiervan behoorde tot de vleermuizen (15 exemplaren behorende tot 6 verschillende
soorten). Verder stonden 5egels, 3 dassen,één bruinvis, één grijze zeehond, één steenmarter één
hamster enééneikelmuisvoor onderzoek ter beschikking.
Bij de vleermuizen werden de volgende trematodensoorten aangetroffen: Plagiorchis vespertilionis
Lecithodendriummödlingeri, ParabascussemisquamosusenProsthodendriumascidia.
Evenals uit voorafgaande onderzoekingen bleek, waren ook nualle egels geïnfecteerd met Capillaria
erinacei. Voorzover delongenonderzocht werden,bleek er Crenosomaerinaceiinvoortekomen.
In de lever van de bruinvis werden zeer veel exemplaren van Campulaoblonga aangetroffen. Alle
onderzochte dassen hadden Capillariaspp. in de maag, evenals de steenmarter. De grijze zeehond
bleek zeer veel Phagicola septentrionalis en Cryptocotyte lingua in de darm te herbergen naast enkele
Acanthocephala,die alsCorynosomastrumosum werden gedetermineerd. De hamster bleek negatief te
zijn,maardeeikelmuis waszwaargeïnfecteerd met Capillariaspp.
In 1982 lag de nadruk op de Mustelidae. Ter beschikking stond materiaal van 29 dassen en 7steenmarters,verkregen via dewelwillende medewerking vanhet FUN.Dit materiaaldient nog onderzocht
teworden.

Parasieten bijvogels.
In 1981 waren 311 vogels voor onderzoek beschikbaar, terwijl dit aantal in 1982 61 bedroeg. Het
verschil wordt veroorzaakt door het zeer grote aandeel vande zeekoeten enalken (250) die van het
NIOZ afkomstig waren. Hoewel nog niet al het materiaal geheel isonderzocht, istoch wel een redelijke indruk verkregenvandeparasietenfauna vandezezeevogels.
Zo bleken van de 49 onderzochte alken er 45 geïnfecteerd te zijn met Contracaecum rudolphii, 6 met
Stegophorus stellaepolaris, 2 met Cosmocephalus obvelatus, 2 met Streptocaracrassicauda en één met
Paracuahatridentata.Twaalf alkenhadden Cestodaindedarm,5echinostometrematoden,9 Cryptocotytespp.,7Diplostomumspp.,3nognaderte determineren Trematoden enéén Cotylurusspp.Deresultaten vandetot op hedenca.160onderzochte zeekoeten latenziendatook hiereenhoog percentage
(82%)geïnfecteerd ismetdezelfdespoelwormsoort Contracaecumrudolphii.
Streptocaracrassicauda daarentegen komt bij de zeekoet veel meer voor dan bij de alk. Er waren 94
dierengeïnfecteerd metdezeparasiet. Ook ParacuariatridentataindemaagtegenéénStegophorusstellaepolaris. Twaalf zeekoeten hadden lintwormen indedarm, 16Cryptocotylelingua, 10dezelfde nogte
determineren trematoden alsde alken,terwijl slechts bij twee zeekoeten Diplostomum spp en bij één
eenechinostome trematodewerd aangetroffen.

Ectoparasieten.
Onderzoek naarmyiasisbijhetschaap.
In de provincie Zeeland bestaat de indruk dat de incidentie van myiasis in de schapenhouderij
toeneemt. Ook uitandere regio's komendergelijke signalenbinnen.
Indezomer van 1982werd innauwesamenwerkingmetdegezondheidsdienst nWest Nederlandeen
inventarisatieprogramma afgewerkt door de stationering vaneen H.L.S.student in Zd. Beveland. Uit
zijn onderzoek bleek dat in de waarnemingsperiode Luciliasericatade enige vleesv'œg was die het
myiasisbeeld veroorzaakte. De relatie tussen weergegevens, vliegenvangst, wolkwaliteit en myiasisincidentie wordt nader uitgewerkt.
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Coccidiose bij lammeren.
Het in 1980 in samenwerking met het Proefstation voor de Rundveehouderij te Lelystad gestarte
onderzoek werd voortgezet.
Naast determinatie vande bij de lammeren voorkomende Eimeria soorten werd in 1980 meegewerkt
aaneen door PRgeïnitieerde proef naar de invloed van het aan het krachtvoer der lammeren toegevoegde antibioticum monensin op deoöcystenuitscheiding. Erwarentwee groepen lammeren vanelk
ca. 100dierenbeschikbaar,waarvanééngroep krachtvoer met monensinkreeg.
Het bleek dat bij een dosering van 20ppm monensin erslechts weinig verschil optrad inde oöcystenuitscheidingvanbeidegroepen. Debijdelammeren eindapriloptredende diarrhéevielsamenmet een
hoge oöcystenuitscheiding.
Na het spenen trad een duidelijk gewichtsverschil op tussen beide groepen ten gunste van de
monensingroep.
In 1981 werd het monensingehaltevanhet krachtvoer verhoogd tot 50ppm.Degemiddelde geboortedatumvandeproeflammeren was23maart. Lammerkorrels met monensinwerdengevoerdvan12april
tot 2juli. Ongeveer vier weken nadegeboorte vande lammeren (19 dagen nainscharing) trad inbeide
groepen eenmaximale oöcystenuitscheiding op vanca. 1miljoen oöcysten per gramfaeces(opg).
(opg).
Het opg van de monensingroep daalde daarna, tot de meeste lammeren ca. twee maanden na het
maximaleopggeenoöcysten meer uitscheidden.
Hetopgvandecontrolegroep bleef hoog.Deoverheersende soorten waren E.crandallisen£.ovinoidalis. Delammerenvandemonensingroep groeidensignificantbeterdandievande controlegroep.
Nastopzetting vandemonensintoedieningsteeghetopgvande monensingroep zeersterk en werden
klinischeverschijnselenvancoccidiose waargenomen.
In1982werdopnieuw krachtvoer met 50ppm monensin verstrekt.
Van 1april tot 1juli (speendatum) stond dit voer adlib.ter beschikking. Van 1 juli tot 1 augustus werd
beperkt krachtvoer gegeven:300gram per lamper dag. Dit gold ook voor de controlegroep met niet
gemedicineerd krachtvoer. In de controlegroep stierven vier lammeren aan coccidiose, waarna de
gehelegroep met amproliumwerd behandeld.Demonensingroep bleef gezond. Aanhet eindevande
proefperiode washetgroeivoordeel vandemonensingroep 1 kgper lam,terwijl per dier 10kg minder
krachtvoer werdopgenomen daninde controlegroep.
Hetisbekenddat monensindeopbouw vanimmuniteit tegencoccidiose bijlammerenremt (zieo.a.de
resultatenvan 1981).Door dekrachtvoergift in 1982na1 julite beperken,werd er eenzodanigimmuniteitsniveau opgebouwd, dat na stopzetting van de monensintoediening het opg slechts licht steeg
zonderdatklinischesymptomenvancoccidiose optraden.
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A N A L Y T I S C H E - C H E M I E EN T O X I C O L O G I E
Ir.C.G.vanLieshout, Ir.Th.J. Spierenburg en medewerkers.
De verslaggeving omvat de jaren 1979, 1980, 1981 en 1982. Na de verhuizing van de » « „ • • „
n.euwbouw c o m p l e x in Lelystad medio 1982,verliet het afdelingshoofd I C G var, Liesïo ?5 T
^
Hiermede ontstond een situatie waarin het onder zijn v e r a n t w o o r d e n d
^
onderzoek in de genoemde jaren niet injaarverslagvorm beschreven was.
atdelingsHet onderhavige verslagvult deze leemte op.
Anorganische toxische stoffen
Slibproblematiek Broekpolder
In het kader van het onderzoek d o o r de W e r k g r o e p „ S l i b p r o b l e m a t i e k " van de L a n d b o u w ^ •
commissie Milieukritische s t o f f e n " iseen onderzoek uitgevoerd naar de M ^ g n ^ ^ ^ l
vanenige wilde faunasoorten uit de Broekpolder, gemeente Vlaardingen. Het onderzoek werdTn Î 981
Het onderzoekmateriaal bestond uit 53 konijnen en 20 hazen, waarvan 20 dieren afkomstig w a r * n ••*
de Broekpolder. De overige dieren waren afkomstig uit een aantal referentiegebieden waarin «TH
lijkerwijs geen bronnen vanverhoogde belasting te verwachten waren. Van alle dieren w e r d e n anal
uitgevoerd op lood en cadmium in lever en nier; van een tiental dieren w e r d tevens het SDIPPVI
deze metalen onderzocht.
H'erwees op
O p grond vande resultaten bleek dat invergelijking met de referentiegebieden hazen en konijnen in d e
Broekpolder insterk verhoogde mate belast w o r d e n met l o o d - en Cadmiumverbindungen
In deze belasting traden, evenals in andere gebieden, seizoensafhankelijke fluctuaties op De bela r
in de winter was aanzienlijk hoger dan in de zomer. Dit leidde in de Broekpolder vooral inde winte t f
f
hoge, voor cadmium niet zelden o o k excessieve,gehalten inlevers en nieren.
Als gevolg hiervan traden in vergelijking met de referentiegebieden bij 'hazen en konijnen in d
Broekpolder belangrijk meer aanmerkelijke overschrijdingen op vande o n t w e r p n o r m e n v o o r toelaat
bare gehalten zware metalen in levers en nieren van varkens en runderen met betrekking t o t H
8
menselijke consumptie.

e

Voor zover de beperkte resultaten i.v.m. spiervlees van de dieren uit de Broekpolder uitwezen ded
6n
zich hierbij geen frequente normoverschrijdingen voor lood en cadmium voor.
'
Incidentele overschrijdingen en verhoogde, t o t de genoemde normen naderende gehalten deden z' h
echter in de winter voor. O p grond van deze bevindingen w e r d geadviseerd grote reserve en behoed
zaamheid te betrachten ten aanzien van de toelaatbaarheid voor consumptie van hazen en konü
de Broekpolder.
' en
Bij onderzoek van 2 schapen en een rund uit de Broekpolder vertoonden geen van deze dieren
abnormale belasting met toxische metalen.

Ult

Keukenzoutintoxicatie bij nertsen.
In januari 1979 deed zich massale sterfte onder nertsen voor waarbij 6 farms b e t r o k k e n waren die
bevoorraad werden vanuit dezelfde voerkeuken. De dieren vertoonden verlammingen, krampen
schreeuwden hevigen stierven snel.
Orgaanmateriaal, b l o e d - en voermonsters werden onderzocht op chloride (titrimetrisch volpens
Volhard) en op natrium (atomaire absorptie). De gehalten natrium en chloride in lever-, nier- en
bloedmonsters van de onderzochte dieren verschilden niet significant van die van een groep
referentiedieren. De voermonsters verschilden echter w e l significant van referentievoermonsters.
O p basis van natte stof en berekend als NaCI werden in het verdachte voer NaCI-gehalten t o t 4 3%
aangetroffen. Van een aantal dieren en voermonsters w e r d differentieel-diagnostisch het kwikgehalte
bepaald. De resultaten waren niet vantoxicologisch indicatieve betekenis.
De toedracht van de vergiftiging bleek gelegen in het feit, dat de als voederingrediënt gebruikte vis
tijdens een vorstperiode bevroren aangekomen was in de voerkeuken. O m ontdooiing van de vis te
bespoedigen, had men hieraan keukenzout toegevoegd.
Achteraf bleek tevens, dat de watervoorziening op de betreffende farms niet optimaal was, zodat de
dieren hierdoor extra getroffen w e r d e n .
Milieutoxicologisch onderzoek inde nabijheid vaneen kunstmestfabriek.
Aanleiding t o t dit onderzoek vormden klachten betreffende conditie en ziekteverschijnselen van vee
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o p een bedrijf, met als mogelijke oorzaak een toxische contaminatie vanuit een nabijgelegen kunstmestfabriek. Incidentele onderzoeken van gras- en hooimonsters gaven te hoge nitraatgehalten te
zien. In een vervolgonderzoek w e r d e n van maart t o t o k t o b e r 1980 met regelmatige tussenpozen op
een tiental vaste bemonsteringspunten g r o n d - en gewasmonsters genomen.
De resultaten van het onderzoek leverden aanwijzingen op voor het optreden van contaminatie van het
bedrijfsperceel met nitraat, zij het dat het contaminatiepatroon weinig geprofileerd was.
Er w e r d een fluctuerende tendens geconstateerd van verhoogde nitraatgehalten in gras in de richting
benedenwinds de kunstmestfabriek, die waarschijnlijk de bron van de contaminatie vormde. Als gevolg
van deze contaminatie w e r d de toelaatbaarheidsgrens t.a.v. het nitraatgehalte voor vervoedering van
het gras dicht benaderd dan w e l overschreden.
Veevoedercontaminatie door overstroming der uiterwaarden vande Limburgse Maas.
D o o r overvloedige regenval trad in de periode 20-27 juli 1980 in verscheidene gebieden in Limburg de
Maas buiten haar oevers. Als gevolg van de hoge waterstand w e r d e n weidepercelen in uiterwaarden
langs Maas, Roer, Niers en Geul o v e r s t r o o m d . O p de overstroomde percelen w e r d e n de r u w v o e d e r gewassen d o o r sedimentatie van slib gecontamineerd, met name d o o r l o o d , cadmium en arsernicum.
Voor de b e t r o k k e n veebedrijven bestond na de overstroming het acute probleem o f ruwvoeder van
de drooggevallen percelen in toxicologisch opzicht nog toelaatbaar was v o o r vervoedering in het
nabije stalseizoen.
Hiertoe w e r d een uitvoerig onderzoek ingesteld dat zich over de gehele provincie Limburg in het
stroomgebied van de bovengenoemde rivieren uitstrekte. Ruim 220 gewasmonsters w e r d e n genomen
en geanalyseerd op l o o d , cadmium en arsenicum. De monsters w e r d e n ingedeeld naar aard van het
monster (kuil, hooi, gras e t c ) , naar inundatieduur en naar regio. Bij bepaalde categorieën r u w v o e d e r
w e r d duidelijk verband aangetoond tussen de l o o d - , cadmium- en arsenicumgehalten en de inundatieduur. Bij op drooggevallen percelen nieuw gegroeid o f nieuw ingezaaid gras ontbrak dit verband en
lagen genoemde gehalten binnen normale grenzen. Er k o n geen verband w o r d e n aangetoond tussen
de mate van verontreiniging en de regio in het verloop van het stroomgebied. Hierbij kan echter het
gebrek aanvergelijkbare monsters een rol hebben gespeeld.
Van de onderzochte voedermonsters overschreed 20 t o t 30% de d o o r de W e r k g r o e p Z w a r e Metalen
van de Landbouwadviescommissie Milieukritische Stoffen opgestelde adviesnormen voor de maximaal
toelaatbare gehalten aan l o o d , cadmium en arsenicum in veevoeder.
Daarbij bereikten met name de l o o d - en cadmiumgehalten niet bij uitzondering buitensporig hoge
waarden. Geadviseerd w e r d een aantal partijen voor vervoedering af te keuren en t.a.v. het vervoederen vangecontimanineerde partijen r u w v o e d e r de uiterste behoedzaamheid inacht te nemen.
In vervolg op het r u w v o e d e r o n d e r z o e k w e r d , met het oog op diertoxicologische risico's van vervoedering, d o o r medewerkers van de Gezondheidsdienst voor Dieren klinisch onderzoek ingesteld
op een aantal bedrijven, waar zich weinig specifieke, chronische ziektesymptomen bij rundvee v o o r deden. Hierbij w e r d e n voeder- en na slachting orgaanmonsters verzameld v o o r chemisch-toxicologisch o n d e r z o e k . De onderzoekresultaten wezen niet op een toxische of aanmerkelijk verhoogde
belasting met de betreffende zware metalen als oorzaak van de ziekteproblemen bij het rundvee op
deze bedrijven, in relatie met eventuele vervoedering vangecontamineerd voeder.
Verscheidene informaties wezen erop, dat de zwaarst gecontamineerde partijen weinig of in het geheel
niet zijn gevoederd. Wegens de slechte kwaliteit d o o r het te hoge slibgehalte bleek dergelijk voeder eenvoudig d o o r de dieren te worden geweigerd.
Loodgehalte invis,Gemeente Schoonhoven.
N.a.v. een geval van milieucontaminatie met loodverbindingen d o o r een l o o d v e r w e r k e n d bedrijf te
Schoonhoven w e r d op verzoek van de gemeente Schoonhoven en de Regionale Inspectie van de
Volksgezondheid v o o r de Hygiëne van het Milieu een onderzoek ingesteld naar de loodbelasting in vis
op die plaatsen,waar inslib e x t r e e m hoge loodgehalten vastgesteld waren.
Vissen uit de Singel in de nabijheid van het fabriekscomplex vertoonden een hoge mate van l o o d contaminatie. Loodgehalten in onderzochte vissen waren, afhankelijk van orgaansoort en weefsel 10
t o t 35 maal zo hoog als de normale waarden bij onderzochte referentievissen. Watermonsters uit de
Singel vertoonden t.o.v. normale waarden v o o r oppervlaktewater geen afwijkende loodgehalten
Geadviseerd w e r d grote terughoudendheid te betrachten t.a.v. de consumptie van vis van deze
herkomst zolang het slib alscontaminatiebron ter plaatse aanwezig blijft.
Fluorcontaminatievangraspercelen nabij lasstavenfabriek.
In 1979 en 1980 w e r d incidenteel onderzoekmateriaal ontvangen in verband met ziekteproblemen bij
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schapenopeenbedrijfindenabijheidvanNijmegen.
Deze dieren werden geweid op percelen nabij eentransformatoren- en lasstavenfabriek. Er bestond
een vermoeden, dat de problemen het gevolg waren van eentoxische milieucontaminatie door stofuitstoot uit defabrieksschoorsteen. Eenvande percelen hadvoortseerder gediend als afvalstortplaats
voor lasstavengruis. Ingruis engras werden sterk verhoogde fluoridegehalten vastgesteld. In verband
met de aanhoudende conditieproblemen bij de schapen werd ter plaatse een vervolgonderzoek
ingesteld naar de omvang en het profiel van de fluorcontaminatie. Op grond van onderzoek van
bodem- en gewasmonsters, alsmede van dierlijk materiaal, werd vastgesteld dat in een zich vanuit
defabrieksschoorsteen van NW- tot NO-richting uitstrekkende sector bijvoortduring een hoge mate
vanfluorcontaminatie vandeomgevingoptrad.
Als gevolg hiervan vertoonden gras en hooi van aldaar gelegen percelen ontoelaatbaar hoge
fluoridegehalten voor vervoedering aanschapen. Deoorzaak vande ziekteproblemen bij de schapen
wasdanook fluorintoxicatie,metgenoemde contaminatie alsbron.
Organische toxische stoffen.
Vogelsterfte algemeen.
Het toxicologisch onderzoek in het kader van de Werkgroep Vogelsterfte van in het wild levende
vogels werd indejaren 1979t/m 1982gekenmerkt door een drastische stijging van het aantal onderzoekgevallenenvastgestelde vergiftigingen.
Indetabelzijnderesultaten voorde genoemde periode gespecificeerd.

Jaar

1979
1980
1981
1982

Aantal
inzendingen

Positief

120
275
176
277

65
167
104
159

%
positief

Parathion
positief

parathion*

54
61
59
60

30
104
68
124

46
62
65
78

7a

* Vanpositieve inzendingen.

Er trad een grote stijging op van het aantal vergiftigde roofvogels, vooral onder buizerden. Bij zeven
rode wouwen werd ook vergiftiging alsdoodsoorzaak vastgesteld,waarbijindrie gevallen doelbewust
misbruik van bestrijdingsmiddelen werd bewezen. Naar aanleiding van deze resultaten verscheen in
1981 het Zwartboek Roofvogelsterfte. Het Zwartboek werd aangeboden aan de ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk,vanLandbouw enVisserijenvanVolksgezondheid en Milieuhygiëne.

Dassensterfte.

Inde zomer van 1979werd regelmatig melding gemaakt vansterfte en ziekte onder dassenensteenmartersinZuid-Limburg.
.
Zieke dieren vertoonden verlammingsverschijnselen enstierven met heftige krampen. BIJsectie werd
veelalgestuwdeofgezwollen lever,nierenmiltaangetroffen alsmedelongoedeemen-emphyseem.
Differentieeldiagnostischwerdengeenaanwijzingen verkregenvoor pathogènevirussenofbacteriën.
Aanvankelijk werd door veldwaarnemers desterfte, die zichsterk concentreerde in het Staatsbosbeheerreservaat Het Gerendal,inverband gebracht met eensterk toegenomen regionale toepassingvan
bestrijdingsmiddelen, met name het middel Temik enslakkenbestrijdingsmiddelen. Chemisch-toxicologisch onderzoek van orgaanmateriaal op een breed scala van bestrijdingsmiddelen, milieucontaminanten,enzware metalengafnegatieveresultaten.
Voor slakkenbestrijdingsmiddelen opbasisvandewerkzame stof metaldehyde wastot opdat moment
geen direct toepasbare analysemethode voor handen. Na ontwikkeling van deze analyse d,e gebaL r d is op detectie van het vluchtige aceetaldehyde, werd geconstateerd, dat maaginhouden van
onder ziekteverschijnselen gestorven dieren aceetaldehyde bevatten ,ntegenstelhng:atdieren dieals
n e e r s s l « h t o f f e r om het leven waren gekomen. In een later stad.um van onderzoek, toen meer
diere;^vïor onderzoek ter beschikking kwamen,bleek dezecorrelatie metmeeroptegaan.
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Voortgezet analytisch-chemisch onderzoek wees tenslotte uit, dat het in de maaginhouden gevormde
aceetaldehyde een artefact was. Resumerend kan gesteld w o r d e n dat van 86 dassen, 20 steenmarters
en 11overige dieren 60% gestorven was d o o r trauma (verkeersslachtoffers), 5% d o o r vergiftiging, 5%
d o o r bacteriële infecties en andere ziektes en 30% d o o r onbekende oorzaak.
Kanariesterfte door onjuiste samenstelling bestrijdingsmiddel.
Een geval van peracute massale sterfte van kanaries trad op nadat de eigenaar de verblijfplaats van de
dieren tegen ongedierte had behandeld met eenfles van het bestrijdingsmiddel U-2.
De te hulp geroepen dierenarts zond een d o o r hem zelf genomen monster uit de fles voor t o x i c o l o gisch onderzoek in, alsmede een aantal dode kanaries. Als referentiemonster zond de fabrikant op
verzoek een onaangebroken fles U-2 uit zijn voorraad toe.
De inhoud van beide flessen bleek in zeer ernstige mate in strijd te zijn met de toelatingseisen v o o r U-2.
In plaats van de voor dit middel geldende werkzame bestanddelen Pyrethrinen en piperonylbutoxide
in de wettelijk voorgeschreven concentraties, bevatten beide formuleringen hoge concentraties van de
bestrijdingsmiddelen dichloorvos, carbaryl en parathion. O o k in de veren van alle onderzochte
kanaries w e r d e n deze drie verbindingen aangetoond. Voor kleinere vogelsoorten is de toxiciteit van
elk van deze verbindingen aanzienlijk hoger dan die van Pyrethrinen en piperonylbutoxide. Naspeuring
in de bestrijdingsmiddelen - documentatie bracht voorts aan het licht, dat d o o r dezelfde fabrikant o o k
een bestrijdingsmiddel U-3 w e r d geproduceerd, met als werkzame bestanddelen dichloorvos en
carbaryl. De toepassing van dit middel in aanwezigheid van vogels isechter niet toegestaan.
Mede op grond van onderzoek van orgaanmateriaal, w e r d geconcludeerd dat de sterfte was v e r o o r zaakt d o o r een foutieve, als U-2 in de handel gebrachte formulering. Na onderzoek bij de fabrikant,
die elke aansprakelijkheid van de hand wees, maakte de Algemene Inspectiedienst procesverbaal op
ten behoeve vangerechtelijke vervolging.
Het Openbaar Ministerie besloot echter uit opsporings- en procestechnische overwegingen de zaak te
seponeren.

Sterfte volièrevogels door lindaan in verfpasta.
Nadat de eigenaar zijn volières volgens het gebruiksvoorschrift had behandeld tegen parasieten met
een verfpasta met werkzame stoffen lindaan en m e t h o x y c h l o o r , begon sterfte op te treden onder de
vogels (rijstvogel, gordelgrasvink, ceresamadine), die o o k aanhield nadat de dieren uit de volières
verwijderd waren. Analyses van orgaanmateriaal op lindaan,de meest toxische component in de pasta,
wezen in de richting van een lindaanintoxicatie. De wijze van verspreiding en opname van lindaan bleef
vanuit het onderzoek onopgehelderd. Een factor die hierin mogelijk van belang kan zijn geweest,
ondanks het inachtnemen van de wettelijk voorgeschreven wachttermijn, is de temperatuur van de
verblijven die gestegen zou zijn t o t ca. 38 °C. In hoeverre dit van invloed geweest kan zijn op mogelijke
aerogene verspreiding van lindaan valt moeilijk te beoordelen.

PCBvergiftiging van roofvissen.
Aanhoudende sterfte onder roofvissen (Arapaima gigas) in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, die
differentieel-diagnostisch niet verklaard kon w o r d e n , vormde de aanleiding t o t een chemisch-toxicologisch onderzoek. De dieren stierven onder zenuwverschijnselen.
Analyses op cholinesteraseremmers en k w i k in orgaanmateriaal en voedervis gaven een negatief
resultaat. Gaschromatografische analyse op gechloreerde koolwaterstoffen gaf een piekenpatroon
dat als karakteristiek voor PCB's w e r d geïdentificeerd. In lichaamsvet van de arapaima's w e r d t o t 300
ppm PCB aangetoond. De voedervis, afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn bevatte t o t 10 DDm
V¥
PCB.
'
De piekenpatronen van de gaschromatogrammen van arapaimavet enerzijds en voedervis anderzijds
vertoonden een opmerkelijke gelijkenis, zodat het waarschijnlijk was, dat de PCB-gehalten in het vet
van de arapaima's een gevolg was van accumulatie van de PCB's vanuit de voedervis.
Nadat voedervis met een laag PCB-gehalte b e t r o k k e n was,deden zich bij de arapaima's naverloop van
tijd geen problemen meer voor.
Endrinvergiftiging bij kippen.
Naar aanleiding van een peracuut geval van sterfte bij r o n d o m een huis vrij rondlopende kippen terwijl
in de nabijheid verdachte tarwekorrels en b r o o d werden gevonden, w e r d een onderzoek ingesteld
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naar acuut werkende bestrijdingsmiddelen in organen en in verdacht materiaal. De broodresten bleken
parathion te bevatten in een concentratie van 3 tot 30 p p m . De maaginhouden bleken negatief OD
5
parathion.
De bij dit geval ingeschakelde Algemene Inspectiedienst t r o f echter bij een d o o r haar verdacht persoon
een fles met het bestrijdingsmiddel „ E n d r e x " aan,met als werkzame stof de gechloreerde k o o l w a t e r stof endrin. Nader gaschromatografisch onderzoek van organen, verdacht materiaal en flesinhoud
wees uit dat het hier o m een geval van endrinvergiftiging ging. Er was hier sprake van doelbewust misbruik van een bestrijdingsmiddel met het oogmerk vogels te doden.
Reeënsterfte door methiocarbvergiftiging.
Een aantal plotselinge, onverklaarbare sterftegevallen bij in het wild levende reeën die zich binnen een
relatief klein gebied voordeden, deed vermoeden dat de dieren viagestrooid voer vergiftigd waren
Bij sectie werden geen afwijkingen gevonden. De pensinhoud van de dieren bevatte grotendeels maïs
Nader onderzoek leverde op dat de dieren hadden gegeten van een partij maïs-zaaigoed die behandeld was met het vogelafweermiddel methiocarb. Het betrof hier een overjarige partij zaaigoed die
gratis ter beschikking was gesteld.

O n t w i k k e l i n g van nieuwe a n a l y s e m e t h o d i e k e n .
De volgende verbeterde c.q.nieuwe analysemethodieken werden o n t w i k k e l d :
- Bepaling van lood in biologisch materiaal m.b.v. grafietoven-AAS.
- Geautomatiseerde natte destructie van biologisch materiaal voor analyse op Cu, Mn, Fe,Zn en As.
- Verbetering van de detectiegrens voor analyses van sulfa's in diervoeders m.b.v. dunnelaagchromatografie.
- Bepaling van K, Na, Mgen Ca in biologisch materiaal m.b.v. AAS.
- Spectrofotometrische bepaling vanfenol in tuberculine.
- Cleanup voor extracten van biologisch materiaal t.b.v. gaschromatografische analyse van organofosforzuurverbindingen.
- Versnelde extractie en cleanup van biologische monsters t.b.v. gaschromatografisch onderzoek en
gechloreerde koolwaterstoffen.
- Bepaling van metaldehyde in biologisch materiaal.
- Bepaling vanfurazolidon en carbadox in diervoeders m.b.v. HPLC d o o r UV- en fluorescentiedetectie.
- Bepaling van cumarinederivaten, alkaloïden en crimidine in biologisch materiaal m.b.v. HPLC d o o r
UV- en fluorescentiedetectie.
- Bepaling van aromatische nitroverbindingen m.b.v. dunnelaagchromatografie.

O v e r z i c h t toxicologisch o n d e r z o e k .
De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal praktijkgevallen van bedrijfs- en milieutoxicologisch onderzoek (1) en het uitgevoerde aantal analyses (2) over de jaren 1980,1981 en 1982.
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Aantal analyses

IMMUNOLOGIE.
Drs. B.A.Bokhout, Drs. Z. Bercovich, Drs. Ph.J. vander Heijden, Dr. R.M. S. Wirahadiredja en medewerkers.
In de verslagperiode w e r d het onderzoek aan isolatie van immuunglobulineklas* P n on „ k u
een belangrijk deel afgesloten, terwijl o o k de participatie van één v a ' 5 w e t s h a p p d ke S
^
kers aan het runderleucoseproject w e r d beëindigd. De bereiding van m o n o c T o Ä
vooral o o k het onderzoek van mucosale immuniteit en adjuvantia in het kader van d e T e v e n T e v L
p
dierziekten kregen daarentegen een hogere prioriteit.
evenrie van
De serologische diagnostiek had in de maanden r o n d o m de verhuizing bovendien te l i i d P n „ A
decentralisatie van het w e r k , aangezien de leptospirosediagnostiek o m organisatorische redenen TZ
geruime tijd in Rotterdam moest w o r d e n voortgezet.
redenen nog
Hieronder zijn de aandachtsgebieden besproken waaraan in de verslagperiode onderzoek is v
h
emcru
Ineen aantalgevallen betreft het onderzoek, dat in multidisciplinair verband isuitgevoerd.
-

A d j u v a n t i a en mucosale i m m u n i t e i t .
Drs. B.A. Bokhout, Drs. Ph.J. vander Heijden, Drs. E.J. vander Molen, Drs. M.J A Nabuurs Dr F »n y
enmedewerkers.
' '

vu

&-

Inde verslagperiode w e r d het onderzoek naar de w e r k i n g en bruikbaarheid van een recent o n t w i k k e l
de water-in-olie ( W / O ) emulsie (Specol)*als adjuvans voortgezet. Daarbij w e r d aandacht besteed aan
de factoren die de stabiliteit van de W / O - e m u l s i e beïnvloeden en aan het effect van i.p applicaf
de W / O emulsie bij biggen in relatie t o t het v o o r k o m e n vanspeendiarree. Tevens w e r d het o n d e r z o ^
6
verricht naareen (mogelijk immunologisch) effect vani.p. injectie van het adjuvans in muizen.
Veel aandacht is besteed aan de bereiding van water-in-olie emulsies. T o t v o o r k o r t w e r d
emulsies op laboratoriumschaal gemaakt. Er is echter behoefte ontstaan o m op pilotplantschaal
emulsies te bereiden. In 1980 w e r d daartoe een vacuum-proces-inrichting aangeschaft Met d
machine kunnen emulsies worden bereid volgens hetzelfde principe als men in de industrie toepast ^
is veel w e r k v o o r nodig geweest o m een reproduceerbare techniek te vindan volgens welke water-i *"
olie emulsies kunnen w o r d e n bereid die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Inmiddels zijn er ca 1Ç
partijen Specol geproduceerd. Er w e r d veel aandacht besteed aan de bereidingstechniek en daarme
w e r d een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereikt. Het isgebleken dat d o o r een verbeterd inzicht '
factoren r o n d o m het fabricageproces wijzigingen kunnen w o r d e n aangebracht waardoor de stabiliteit
vande emulsies kan w o r d e n vergroot.
Informatie met betrekking t o t de stabiliteit van verschillende batches W / O emulsie w e r d verkregen OD
grond vaneen aantal testsystemen,zoals injectie van emulsies in water, centrifugatie van de emulsies en
bepaling van de viscositeit van de emulsies.
De centrifugatietest (1 uur bij 15.000 g) bleek waardevolle aanwijzingen op te leveren. De g e p r o d u ceerde partijen Specol bezitten in het algemeen een uitstekende stabiliteit. Dit k o m t onder meer t o t
uiting in resultaten uit bovengenoemde testsystemen en in de houdbaarheid van de emulsies. Stabiliteitsverschillen komen t o t uitdrukking nai.p. applicatie van de emulsies bij biggen: Bij de partijen die de
stabiliteitstests niet goed doorstaan, w o r d t niet alleen geen bescherming tegen speendiarree waargenomen, maar sommige biggen vertonen ook pijnreacties na injectie met minder stabiele emulsies
Overigens w o r d t betreurd dat voor de beoordeling van de emulsies nog niet kan w o r d e n beschikt over
een bio-assay, waar eengoed speendiarree/slingerziekte-model in varkens ontbreekt.
O p 13 varkensbedrijven w e r d Specol geïnjiceerd ter v o o r k o m i n g van speendiarree en slingerziekte
bij biggen. In het algemeen daalde het biggensterftepercentage zeer snel tot beneden de 2%, o o k
wanneer gestopt w e r d met het toedienen van antibiotica.
Een gedetailleerde weergave van de resultaten die in deze periode werden gerealiseerd is gepubliceerd in Prev. Vet. Med. 1982, 1, en in een samenvatting van een lezing gehouden tijdens het IPVS
congres te Mexico-City.

Specol: experimenteel product C D i (octrooi aangevraagd).
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V o o r een oriënterend onderzoek naar een (mogelijk immunologisch) effect van i.p. injectie van het
adjuvans w e r d gekozen v o o r een muizenmodel, aangezien muizen immunologisch aanzienlijk beter
gekarakteriseerd zijn dan varkens. Bovendien mag van muizenstudies sneller resultaat w o r d e n
verwacht in verband met de beschikbaarheid van ingeteelde stammen en van immunologische ingrediënten, zoals monoclonale antisera, tegen oppervlakte determinanten van immunologisch
relevante cellen.
Binnen het kader van dit onderzoek zijn een aantal experimenten uitgevoerd. Daarbij zijn geadjuveerde muizen in de tijd vergeleken met controle muizen aan de hand van histologische veranderingen in
darm en peritoneum en in lymfoïde organen, zoals Peyerse platen, mesenteriale en mandibulaire
lymfklieren. Hierbij w e r d gebruik gemaakt van specifieke histochemische en enzymhistochemische
technieken met het doel de mate van activiteit van B- en T-celgebieden en de rol van
macrofagen te beoordelen. De voorlopige resultaten duiden erop dat er een stimulerend effect is op
de Peyerse platen en mesenteriale lymfklieren. Daarbij lijken macrofagen een rol te spelen via mobilisatie vanuit de buikholte en peritoneum. De macrofagen in de buikholte blijken geactiveerd, dat wil
zeggen dat er op uitgebreide schaal vacuole- en pseudo-podiënvorming w o r d t waargenomen. O o k de
kwantiteit van de cellen in de buikholte neemt toe onder invloed van adjuvans injectie. Z o w e l het
totaal aantal cellen als het aantal macrofagen v e r t o o n t een piek op 5-8 dagen na adjuvans injectie. De
verhoogde activiteit van macrofagen in de buikholte w o r d t overigens niet weerspiegeld in de activiteit
van de bloedmacrofagen, zoals gemeten middels een carbon clearance test. De effecten op de
lymfoïde organen waren overigens niet dusdanig dat er van een significant verschil ten opzichte van de
controle muizen k o n w o r d e n gesproken. Dit moet waarschijnlijk w o r d e n toegeschreven aan de SPFstatus van de dieren, aangezien in pilot experimenten bij conventioneel gehuisveste dieren wel
aanzienlijke verschillen w e r d e n vastgesteld tussen wel en niet geadjuveerde muizen. W e l kan w o r d e n
geconcludeerd, dat geadjuveerde muizen in het algemeen zwaardere milten bezitten dan de dieren in
de niet-geadjuveerde groep. Verder o n d e r z o e k lijkt nodig o m o o k onder conventionele omstandigheden het reactiepatroon naa-specifieke immuunstimulatie te bestuderen. Een dergelijke o n d e r z o e k aanpak is mogelijk meer in overeenstemming met de praktijkomstandigheden waaronder de toepassingvandeze v o r m van a-specifieke immuunstimulatie plaatsvindt.
In een oriënterend onderzoek w e r d verder nagegaan of i.p. Specol applicatie leidde tot bescherming
tegen i.p. geappliceerde pathogène micro-organismen. O p dag-5 w e r d een groep muizen geïnjiceerd
met Specol. Een even grote groep w e r d niet geadjuveerd. O p dag 0 w e r d e n alle muizen i.p. geïnjiceerd
met verschillende verdunningen van een Pasteurella multocida cultuur. Specol applicatie leidt t o t een
significant lager sterftepercentage inde geadjuveerde groep.
Experimenteel onderzoek zal uit moeten wijzen o f o o k tegen, via het maagdarmkanaal aangeboden
pathogenen,een hogere weerstand w o r d t o p g e b o u w d viaadjuvans applicatie.

Isolatie van immunoglobulineklassen en -subklassen.
Drs. ß.A.Bokhout en medewerkers.
Isolatie van IgG-subklassenvarken.
De isolatie, zuivering en karakterisering van IgG-subklassen van het varken w e r d e n afgerond. Met
behulp van een g r o o t aantal affiniteitschromatografiestappen w e r d een kleine hoeveelheid redelijk
zuiver varken IgG 1verkregen. Dit product w e r d samen met het eerder geïsoleerde IgG 2 gekarakteriseerd naar moleculair gewicht, isoëlectrisch punt en immunologische eigenschappen.
Daarbij k o n w o r d e n bewezen, dat het varkens IgG uit minstens t w e e subklassen bestaat. Dit is onder
andere van belang v o o r de kwantificering van dit isotype met behulp van immunologische methodieken. Een publicatie isin voorbereiding.
Isolatie IgM- en IgG-subklassen rund.
Mede in verband met de bereiding van monoclonale antilichamen werden IgM- en IgG-subklassen van
het rund geïsoleerd.
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Isolatie en k a r a k t e r i s e r i n g van d e r m o n e c r o t i s c h t o x i n e ( D N T ) .
Drs. Ph.J. vander Heijden en medewerkers.
In beide jaren w e r d het onderzoek naar het D N T van Atrophische Rhinitis-pathogene P. multocida
stammen voortgezet. Naast een doorlopende isolatieprocedure van D N T voor z o w e l eigen gebruik als
ten behoeve vanandere afdelingen (ABP/Bact.) isgetracht het geïsoleerde product nader te karakteriseren. Hiertoe is gebruik gemaakt van zowel chemische (eiwit- en suikerbepalingen), biochemische
(mol. gewichtbepalingen, isoëlectrisch puntbepalingen) als immunologische technieken (crossed
immunoelectroforese). De resultaten vaneen en ander zullen w o r d e n vastgelegd ineen publicatie
Immunologisch o n d e r z o e k in r e l a t i e t o t parasitaire infecties.
Drs. Ph.J. vander Heijden, Drs. ß.A.Bokhout, Drs.J. Hendriks en medewerkers.
Longwormen.
In de verslagperiode werden uit volwassen longwormen en uit longwormlarven antigenen geïsoleerd
Deze antigenen w e r d e n v o o r diverse doeleinden benut: Een deel w e r d gekoppeld aan schaDeerythrocyten voor het uitvoeren van een indirecte haemagglutinatietest ( I H A ) . Met deze test w e r d e n in
1981ruim 350 seragetest, afkomstig van runderen die verdacht w e r d e n besmet te zijn met Dictyocau/us
viviparus. Uit een vergelijking van IHA-resultaten met bevindingen middels parasitaire diagnostiek w e r d
de indruk versterkt dat de IHA een goede vroegdiagnostiek voor koppels runderen kan zijn.
Een deel van het antigeen afkomstig vanvolwassen D. viviparus w e r d middels ionenwisselaarsgefractioneerd ten behoeve van de ontwikkeling van een specifieke ELISA bij de Vakgroep Veehouderij van de
Landbouw Hogeschool te Wageningen.
Eenander deel van het antigeen w e r d gebruikt voor een oriëntatie naarde bruikbaarheid van een huidtest v o o r de longwormdiagnostiek. Noch larvaal antigeen, noch antigeen uit volwassen w o r m e n bleek
in met D. viviparus besmette runderen een positieve huidreactie op te leveren.
Tenslotte w e r d een deel van het antigeen gebruikt voor een evaluatie van de toepasbaarheid van de D.
viviparus IHA voor de diagnostiek van D. arnfieldi bij éénhoevigen. De ezels, die met D. arnfieldi waren
besmet vertoonden alle positieve reacties indat IHA systeem.
Maagdarmwormen.
Z o w e l v o o r Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, Haemonchus contortus als Nematodirus vond een
oriënterend onderzoek plaats naar de bruikbaarheid van ELISA voor de serologische diagnostiek.
Alleen de eerste twee ELISA systemen werden nader getoetst op hun bruikbaarheid aan de hand van
sera afkomstig van experimenteel besmette runderen. Uit een p r o e f met Fasciola hepatica/ Ostertagia
ostertagi in runderen werden 355 sera getest op het v o o r k o m e n van antilichamen tegen Ostertagia,
terwijl 646 sera van de „Ostertagia veldproef 1978" met behulp van de Ostertagia-ELISA en de Cooper/o-ELISA w e r d gescreend. O p basis van resultaten verkregen met deze methodiek kunnen de volgende voorlopige conclusies w o r d e n g e t r o k k e n :
- De Ostertagia- ELISA geeft geen positieve uitslag ten gevolge van de aanwezigheid van antilichamen
tegen F. hepatica.
- Sera van runderen besmet met Ostertagia reageren in beperkte mate positiefin een Cooperia- ELISA
en vice versa.
- ELISA titers ten opzichte van Ostertagia en Cooperia, die in het weideseizoen w o r d e n o p g e b o u w d
blijven gedurende de gehele stalperiode gehandhaafd.
- Het middel thiabendazole heeft een remmend effect op de ontwikkeling van Cooperia en Ostertagia
en daardoor op de ELISA-titers ten opzichte van Cooperia zowel als Ostertagia.

Leverbot.
In de verslagperiode w e r d een huidreactie geëvalueerd met behulp van experimenteel met leverbot
besmette runderen. Hiertoe w e r d 0,1 ml leverbotantigeen (0,5 mg/ml) intradermaal in de nek gespoten, waarna de dikte van de huid w e r d vervolgd in de tijd. Na ongeveer 1uur trad «•• «en maximale t o e name van de dikte op (± 1cm), die daarna langzaam weer verdween. Het lijkt de moeite waard deze
test verder te onderzoeken op toepasbaarheid voor leverbotdiagnostiek.
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In de verslagperiode werd de glutamaatdehydrogenasebepaling (GLDH) getest op betrouwbaarheid.
Dereproduceerbaarheidvandeverkregenwaardenrechtvaardigt medederoutinematige toepassingvan
debepalingten behoeve vanparasitologisch onderzoek.
In 1980 werden 465 runder- en 4schapesera onderzocht op de aanwezigheid vanantilichamen tegen
leverbot met behulp van de indirecte haemagglutinatie (IHA). Daar de waarde van deze test voor
vroegdiagnostiek bewezen wordt geacht is de IHA in de afgelopen periode overgedragen aan een
drietal provinciale gezondheidsdiensten (te Gouda, Boxtel en Leeuwarden) en aan de Faculteit voor
Diergeneeskunde.
Daartoe werden op de afdeling Immunologie grote hoeveelheden antigeen (voor ca.24.000 serologische bepalingen) en een aantal referentiemonsters bereid. Ook in de toekomst zal het CDI de betrouwbaarheid van deze IHA-test waar mogelijk waarborgen middels levering van antigeen en
standaardsera.
Lokale immuniteit.
Dr.D.vanZaaneenmedewerker.
Devormingvanantistoffen vanhet isotype IgAenhunsecretieviaklieren enslijmvliezen iseenbelangrijk kenmerk van het lokale immuunsysteem. Om dit systeem te bestuderen zijn reagentia die monospecifiek zijn voor de verschillende Immunoglobuline (Ig) isotypen vanessentieel belang. Uit voorafgaand onderzoek was gebleken dat conventioneel bereide antisera tegen runder lg-isotypen onvoldoende monespecifiek waren inde zeer gevoelige ELISA-test. Dit probleem bleek succesvol omzeild
te kunnenworden door deproductie vanmonoclonale antilichamen (MCA) tegendevier belangrijkste
runder lg-isotypen G„ G2,MenA. Alleen de MCArstegen IgMbleken ca.15%kruisreactie met IgAte
vertonen.
Met behulp van deze reagentia werden twee isotype-specifieke ELISA-opstellingen ontwikkeld voor
de detectie van antistoffen tegen rotavirus. Beide werden met elkaar vergeleken en, op grond van
gevoeligheid en competitie-effecten tussen en binnen isotypen,werden optimale testsgeselecteerd.
Daarnawerdveelaandacht besteedaanaspecifieke reactiesvanmetname lgG2-antistoffen metandere
eiwitten (o.a.coating). Thans beschikken we over gevoelige isotype-specifieke ELISA's ter bestuderingvandelokale afweermechanismen bijhet rund.
Met behulp vandeze technieken werd insamenwerking met Dr. P.W. de Leeuw deontwikkeling van
delokaleimmuunresponsevaneengnotobiotisch kalfenvanSPF-kalverennainfectie ofvaccinatie met
rotavirus bestudeerd. Beide categorieën gevoed met colostrum dat vrij was van antistoffen tegen
rotavirus,blekenop vergelijkbare wijzete reagerenop eenorale infectie met rotavirus:ca.4dagenna
infectie konden IgM-antistoffen tegen rotavirus in de faeces aangetoond worden, terwijl IgA-antirotavirus enkele dagen later indefaecesverscheen. Het ontstaan vaneenspecifieke immuunresponse
in de darm bleek samen te vallen met vermindering in de uitscheiding van rotavirus. IgM- en
IgA-antistoffen waren aantoonbaar tot 18dagen nainfectie. IgG,- en lgG2-anti-rotavirus werden niet
aangetoond,mogelijk tengevolge vanproteolytische activiteit indemonsters.
Orale vaccinatie met gemodificeerd levend rotavirus bleek beschermmgte leveren tegen een challenge, 6 dagen later, met virulent virus. SPF-kalveren, die gevoed waren met colostrum dat wel
antistoffen tegen rotavirus bevatte, reageerden duidelijk anders. IgG,- en lgG2-anti-rotavirus waren
van de tweede tot de vijfde levensdag in de faeces aantoonbaar. Door de aanwezigheid van deze
passieve antistoffen bleek een orale vaccinatie op de eerste levensdag zinloos te zijn: er werd geen
lokale immuunresponse in de darm aangetoond. Eenchallenge met virulent rotavirus op de 6e of 8e
levensdag veroorzaakte diarree enginggepaard met een vertraagde engereduceerde IgM-anti-rotavirusresponse.
De lokale immuunresponse tegen rotavirus bij het rund zal verder geanalyseerd worden. Tevens zal
eenvergelijkbare studiegestartworden bijvarkens.
Productiemonoclonaleantistoffen.
Door het werk van Köhler en Milstein (Nature, 256, 495-497, 1975) is sinds een aantal jaren een
techniek bekend waarmee het mogelijk isgeworden om vrijwel onbeperkte hoeveelheden antilichamenteproduceren vanconstante kwaliteit engrote specificiteit. Dezezogenaamde monoclonale antilichamen (MCA) zijn afkomstig van hybride cellen die ontstaan zijn door fusie van een B-lymfocyt en
een myeloma-cel. Deze techniek werd in de loop van 1981 binnen de afdeling Virologie geïntroduceerd. Na het overwinnen van een aantal kinderziekten werden t.b.v. het onderzoek aan lokale
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immuniteit MCA's bereid tegen runderimmunoglobuline-isotypen G,G „ G2,MenAentegen de lichte
keten. Onder onze begeleiding werd debereiding van MCA's t.b.v.andere onderzoeken door toegevoegde medewerkers vanhierbij betrokken laboratoria ter handgenomen.Zo werden neutraliserende MCA's bereid tegen mond- enklauwzeer virustype O en A, entegen varkenspestvirus. De MCA's
tegenvarkenspestvirus bleken niet met het nauwverwante bovine virusdiarree virustereagerenenzijn
mogelijk toepasbaar t.b.v. differentieel diagnostiek. MCA's die tegen maedi/visna virus bereid zijn,
worden thansuitgetest in ELISA'svoor dedetectie vanantistoffen tegen maedi/visnavirusinhet kader
vanhetzwoegerziektebestrijdingsprogramma.
Aande hand vaneen eind 1981verrichte inventarisatie werd een nota opgesteld over „De toepassingen van monoclonale antilichamen bij diergeneeskundig onderzoek aan infectieziekten". Hierin zijn
een aantal toepassingsmogelijkheden van MCA's binnen het CDI-onderzoek aangegeven. Door
gebrek aanmankracht kondendezemogelijkheden nognietverder uitgewerkt worden.

Serologisch onderzoek.
Drs.Z.ßercov/chenmedewerkers.
Brucellaabortus.
Brucelline test: Hetonderzoek naardebruikbaarheid vandebrucelline testbijdediagnosevanBrucellose werd voortgezet. Het onderzoek was op runderen, die serologisch positief ten opzichte van
Brucella abortuswerden bevonden en/of eenpositieve ABR(abortus bangringtest) vertoonden.Uit dit
onderzoek bleek,dathetgebruik vanbrucelline bijrunderenmetaspecifiekeserologische reactieseen
belangrijke bijdrage kan leveren bij het tot stand komen van de diagnose. Het onderzoek naar de
toepasbaarheidvandezetestzalworden voortgezet.

Chlamydia.
Het probleem rond de serologische diagnose van chlamydia infecties bij het rund werd verder
bestudeerd op grond van experimentele infecties. De waarde van de complement bindingsreactie
(CBR)voor chlamydiadiagnoseisvanbeperkte betekenis.
Routinematigeserologischediagnostiek.
Indetweejarenvandeverslaggevingwerden eengroot aantalseravandiversedierspecies onderzocht
op hetvoorkomen vanantistoffentegendevolgendepathogenen:
Ziekteverwekker

Brucellaabortus/melitensis
Chlamydia
Listeria
Malleus
Mycoplasma
Salmonella
Q-fever

Vlekziekte
Ornithose
Yersinea
Parat.b.c.
Bordetella
Leptospira
Totaal

Aantalseraonderzochtin
1981
1982

1957
3631
396
6
241
201

2358
8153
760
161
236
31

1202

2717

2186
83
78
107
411

903
66
39
74
322

7732

12674

18231

28494
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Inhet hiernavolgende overzicht zijndeonderzoekingen gerangschikt naar de agentiawaarop routinematigserologischdiagnostischonderzoek werd uitgevoerd,indejaren 1981en1982.
1. Brucellosis.
Intotaal werden 1957(1981) en 2358 (1982) seraonderzocht. Deze waren in 1981afkomstig van605
runderen,201geiten,219cavia'sen932schapen.In1982warendezeafkomstigvan707runderen,954
geiten, 526varkens, 58schapen, 133 cavia's, 8paarden, 19 mensen,4 honden, 2konijnen,96 export
geiten,64export varkens,680export schapenen7export runderen.
De volgende onderzoeken werden daarbij verricht:
1982

1981
PlaattestmetCDI-antigeen
727
Plaattestmet Rose-Bengalantigeen —
Agglutinatie37°C
1054
Coombstest
375
Complement bindingsreactie
1754
(CBR)

686
649
792
758
1169

4054

3910

2. Chlamydia-infecties.
MetbehulpvandeCBRwerden in19813631enin19828153serummonsters onderzocht.
Titer
Diersoort

Neg.
81
82

1:25
81
82

1:50
81 82

1:100
81 82

1:200
81 82

1:500
81 82

1:1000
81 82

Rund
Schaap
Varken
Geit
Exp. rund
Cavia
Muis
Kalkoen
Mens

797 4096
280
86
177
91
3
8
96
35
6
7
8
8
5
1

884 1800
107
37
48
20
1
45
3

779 839
92 29
15 11
1
38
1

219 455
57
8
4

20 153
19 13

6 20
20 10

1 4
13 5

Totaal

1312 4392

34
1

1:2000 • 1: 5000
82
82

2
1

3

6

ER'
81 82

Totaal
81
82

29 185
7
7
2 15
2
5

1
2

2735 7551
595 199
242 141
3
12
224
35
11
7
9
9
5
3

39 217

3631 8153

1

886 919

1039 1906

276 592

39 172

26 30

14 9

3

3

*ER: Eigenremming.
3. Listeriosis.
MetbehulpvandeCBRwerden in1981396enin1982760seraonderzocht.
Diersoort
Rund

Geit

Neg.
81 82
339 696

Varken

1
5

4
10

Schaap

39

21

1:10
81 82
5 12

124

384 731

ER
81 82

81

5
1
1

Hond

Totaal

1:20
81 82

6 12

3 17

Totaal
82

348 723
1
4
5
10
42
22
1
396 760

4. Malleus.
Metbehulp vande CBR werden in 1981 6seravanpaardenonderzocht,alleserawarennegatief.
In1982werden 161 paardeseraonderzocht, 156warennegatief en 5vertoondeneigenremming.
Allepaardenwarenbestemdvoor export.
5. Mycoplasma.
5.1 Mycoplasmaagalactiaevar.bow's.
Metbehulp vande CBRwe rdenin198150seraonderzocht enin 1982141.

Diersoort

Neg.
81 82

Rund
Cavia
Konijn

27
7

Totaal

34

124

1:10
82
8

1:20
81 82
1 8

1:40
81
4

Titer
1:80
81

1:160
81

5

1

4

1 42 141
7
1

1

4

1 50 141

ER
81 82

1
124

8

1 8

4

6

Totaal
81 82

5.2. Mycoplasmahyopneumoniae.
In 1981 werden 191sera met de CBR onderzocht, in 1982 werden 95 sera met de latextest onderzocht.

Neg.
81 82

Diersoort

Pos. Totaal
81 82 81 82

Varken
Cavia

149 60
10

30 35 17995
2
12

Totaal

159 60

32 35 181 95

6. Salmonellosis.
Hetserologischonderzoek op Salmonellawerd uitgevoerdm.b.v.deWidel-reactie.
In1981werden 201 agglutinatiesverricht,in198231.

Diersoort

Varken
Rund
Paard
Schaap
Duif
Grasparkiet

Totaal

S.dublin
Neg.
1:50
81 82
81
18

55 13
1

S.typh murium
1:50
Neg.
82
81 82
18
56 12
7 1

S. ab. OVIS
Neg.
1 : 50
81 82
81 82

S.equi
Neg.
82

36
1
1

1

120 13

112 25
8 2

6
25

25
14
74 13

Totaal
81 82

3
1

14

1

1

1

201 31
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7. Q-fever.

In1981werdenm.b.v.deCBR 1206seraonderzocht,in 19822717.
Titer
Diersoort

Rund

Neg.

1 : 10

1 : 20

1:320

82

81

82

81

82

81

82

81 82

81 82

81

81

82

81

82

36

69

19

23

28

15

6

17

58

872

2079

3

91

202

1

98

33

29

14

72

2

648

1485

103

437

90

181

1

16

Geit

96

22

2

10

Varken

29

9

Cavia

61
S

1

Exp. rund
Mens
Totaal

8

1

14

4

938

2

2

1

26

1

1

62

133

6

41

552

72

1
235
151

4

5
1992

1

2

22

83
9

6

2

Totaal

5

211

Exp.geit

1:80

ER

1:160

81

Schaap

Muis

1 : 40

18
23

25

30

6

16

1

6

17

71

1206

2717

8. Vlekziekte.
In 1981werden 2186serummonsters onderzocht waarvan 34met de groeiremmingstest en 2152met
de CBR.In1982werden 903serametde CBRonderzocht.
8.1 CBR.
Titer
Diersoort

Neg.

1::40

1 : 20

1 : 10
81

82

81

82

81

82

Varken

907 406 269

104

41

81

2

224

Varken Exp.

691

81

Schaap

•68

Rund

14

82

1:160

1:320

81

81

2

6

1

33
18

ER

Totaal

81

82

77

47

5

19

1

1

2

9

2

2

4

1

81

1

82

1299 868
729
93
17

3

Hond
Cavia

1:80
81 82

34

1

4

Dolfijn

3

7

4

4

Bruinvis
Mens
105

42 83

4 233

4 10

Neg.

10K1)

20H2»

40H

Titer
AR3»

Dolfijn
Varken

3
1

17

6

1

6

33
1

Totaal

4

17

6

1

6

34

Totaal

1685 425 326

1

8.2 Groeii remmingstest.

Diersoort

1) Klammerwert
2) Hauptwert
3) Afwijkende reactie
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Totaal

1

89 47

2152 903

9. Ornithosis.
In 1981 werden 83 serummonsters onderzocht op aanwezigheid van antilichamen t.a.v. ornithosis.
Zowel dedirectealsdeindirecte CBRwerdengebruikt. In1982werden 66seraonderzocht.
Neg.
81 82

Diersoort

1:10
81 82

1:20
81 82

1:40
81 82

1:80
81 82
14
2

30
4
1

Duif
Papegaai
Grijze roodstaart
Ara-blauw
Blauwe Amazone
Grasparkiet
Parkiet
Kip
Kalkoen
Mens

23
6
1

Totaal

50 39

ER
81

Totaal
81 82

15

46
11
1
2

3

1

1

57
4
1

1

1

14

14
2

2
1
2

5
1

1
7
1

1

17 15

1

83 66

10. Yersinia enterocolitica-infecties.
Metbehulpvandeserumagglutinatietestwerdenin198150enin198227sera onderzocht.
MetdeCBRwerden 78(81)en39(82)seraonderzocht.

10.1 Agglutinatietest.

Diersoort

Titer
Neg. 1:12 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 Totaal
81 82 81 82 81 82 81 82 81 82 81 81 82
81
81
81
81 82
8 1

2
1

Rund
Schaap
Varken

5
11

6

6

Totaal

5 11

3 6

8 7

1:10
81 82

1:20
81 82

10.2

5 1
4

4

5 1

2

3

2

37 3
13
24

9 1

9 1

4

5 1

2

3

2

50 27

1:50
81 82

1:100
81 82

Titer
1:200
81

1:500
81

1:1000
81

6
3
1

CBR.

Diersoort

Neg.
81

Rund
Schaap
Varken
Mens

19

Totaal

20

6
1

2 1

3

8

4

16

13

4
4

19
3

1 2

63 2
12
36
3

2

22

1 2

78 39

1
8 16

3 13

2 2

8

7

Totaal
81 82

2

1

1
5 6

3
3

1:2000
ER
81
81 82
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11. Bordetella bronchiseptica-infecties.
Met behulp van de serumagglutinatietest w e r d e n in 1981 309 sera onderzocht.
In 1982w e r d e n 322varkenssera onderzocht.

Diersoort

Titer
Neg.
1:25
1:50
1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 1:6400 Totaal
81 82 81 82 81 82 81 82 81 82
81
81
81
81
81
81 82

Varken
Paard
Rund
Muis
Kalkoen

194 289 21 14 15 8

Totaal

213 289 21 14 16 8

12 7 11 4

9

286 322
2
9
5
7

1
9
3
7

1

1

10

11

12 7 11 4

309 322

12. Paratuberculosis.
Intotaal werden 181serummonsters onderzocht; 107in 1981en74in 1982.

Diersoort

Neg.
81 82

1:10
81 82

1:20
81

Rund
Exp.Rund
Geit
Schaap

34 69
2
41
4 1

8 1

14

Totaal

79 72

9 1

1

1:50
81
1

1:100
81
1

1:200
82
1

ER
81

Totaal
81 82

2

60 71

1

15

1

1

1

2

2

I

43
4 1

|

107 74

13. Leptospirosis
In 1981 w e r d e n 7732 sera onderzocht op het v o o r k o m e n van antilichamen ten opzichte van verschillende leptospira serovarianten. Bij 20% van de onderzochte rundersera w e r d e n antilichamen aanget o o n d . De meest v o o r k o m e n d e leptospira serovarianten w a r e n : L.ballum (54%), L icterohaemorrhagiae
(21%)enLgrippotvphosa(16,5%).
Bij in totaal 2255 onderzocht varkenssera w e r d e n de volgende serovarianten het meest gediagnostiseerd: L bratislava 44%, L icterohaemorrhagiae 22,5%en L.ballum 1 1 % .
Intotaal w e r d e n bij 30,5%van de onderzochte seraantilichamen tegen leptospiren aangetoond.
In 1 9 8 2 w e r d e n intotaal 12674seraonderzocht, waarvan 7702 runderen,4489 varkens, 37schapen 19
paarden en 27 honden.
Bij 14,7% van het totaal aantal onderzochte runderen w e r d e n antilichamen ten opzichte van leptospiren gevonden. De meest v o o r k o m e n d e leptospira serovarianten waren: L. grippotyphosa 32%, L
ballum 25%en L icterohaemorrhagiae 22%.
Van het totaal aantal onderzochte varkenssera w e r d bij 4 1 %van de varkens titers ten opzichte van
leptospirose gevonden. De meest v o o r k o m e n d e leptospira serovarianten waren: L. bratislava 30% L
icterohaemorrhagiae 18% en L australis 11%.
13.1

Overzicht Leptospirose onderzoek.

In 1981 w e r d e n 7732 serummonsters onderzocht op het v o o r k o m e n van antilichamen t.o.v. verschillende leptospiren varianten.
In 1982 bedroeg het aantal onderzochte sera 12764.
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(
;

Diersoort

Diagnostiek
81 82

Export/Import
81
82

Rund
Varken
Schaap
Paard
Hond
Rat
Cavia
Mens

1081 3131
1253 3574
37
19
14
1
9
4

4019 4571
1002 1315
354

Totaal

2348 6775

5393 5899

18

Totaal
81
82
5091
2255
354

13

18
1
9
4
7732

7702
4889
37
19
27

*

12674

13.2 Rund.
Serovariant

1:100
81 82

Pomona
Copenhageni
Icterohaemorrhagiae
Canicola
Tarassovi
Grippotyphosa
Sejroe
Hardjoprajitno
Ballum
Australis

7 14
181
225
9 23
20 35
120 279
3 30
2 30
547 274

Totaalpositief
Totaalnegatief
Totaalonderzocht

889 910

1:100
81 82

1 : : 200
81 82

1 - •00
81 82

1:800
81 82

1:1600 1:3200
81 82
81 82

3
18

10

12
1 3
1 3
15 32
7 20
1 5
6 8
1

2

2

Totaal
81 82

1

7
214

3 3
1

244
11 26
21 38
169 361
38 100
6 66
558 284
1

/
1
15 25
12 22
1 4
i 2

9 18
10 18
1 15
2

7 4
6 9
1 12

49 87

42 60

24 51

16 25

4 4

1 : : 100
81 82

1:400
81 82

1:800
81 82

1:1600
81 82

1:3200
81 82

17

1024 1137
4067 6565
5091 7702

13.3 Varken.
Serovariant

Pomona
Copenhageni
Icterohaemorrhagiae
Canicola
Tarassovi
Grippotyphosa
Sejroe
Hardjoprajitno
Bratislava
Ballum
Australis
Lora
Totaalpositief
Totaalnegatief
Totaalonderzocht

7
125
5
61
14
14
1
273
79
22
6

4

16
21
299
28
101
135
192
105
474
189
218
2

607 1759

1
6

56
5
2

21
2
1

4
4
12
2
98
11
10

52 201

8
155

3
5

1
2
1

2

2

7
1

1 1
1

1

9 li
1 3

9

21 33

1 11

Totaal
81 82

2

4 2

2

2 10

6
70
19
14
1
303
82
23
2

20
369
28
108
139
204
107
608
203
228
2

687 2016
1568 2877
2255 4893
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13.4 Schaap
1981: 315 negatief;

1xserotype tarassovi
2xserotype tarassovi
1xserotype tarassovi
27xserotype grippotyphosa
5xserotype grippotyphosa
2xserotype grippotyphosa
1xserotypeaustralis

1
1
1
1
1
1
1

100
200
800
100
200
400
100

4xserotype tarassovi
1xserotype tarassovi
1xserotype grippotyphosa

1 100
1 200
1 200

1981: 11negatief;

1xserotypecopenhageni
3xserotype copenhageni
3xserotype copenhageni

1 : 50
1:100
1:400

1982: 17negatief;

2xserotype copenhageni
3xserotype copenhageni
2xserotype copenhageni
1xserotype copenhageni
2xserotype canicola

1:100
1:200
1:400
1:800
1:100

1xserotype pomona

1:100

1982: 31negatief

13.5 Hond.

13.6 Paard.
1982: 6negatief;
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CONTROLE EN STANDAARDISATIE
O N T W I K K E L I N G S - E N S T A N D A A R D I S A T I E - O N D E R Z O E K T E N BEHOEVE V A N DE
K W A L I T E I T S C O N T R O L E V A N Z O W E L P R O D U C T E N TER O N D E R K E N N I N G , V O O R K O M I N G
EN G E N E Z I N G V A N DIERZIEKTEN ALS V A N PROEFDIEREN
Drs. H. H. Lensing,Dr. H. L Oei,Dr. L P.Jageren medewerkers.

Evaluatie-onderzoek van veterinair immunobiologische producten in relatie met de praktijk van de
dierziektebestrijding heeft implicaties v o o r de toelating resp. registratie van deze producten. De
resultaten van dit onderzoek dienen in het desbetreffende beleid van de Rijks Overheid te w o r d e n
geïncorporeerd. In dit verband w e r d de in 1977 begonnen deelname aan de Technische Overleggroep
Vaccins gecontinueerd.
In de verslagjaren w e r d een uitgebreid onderzoek verricht naar de pathogeniteit en de virulentie voor
het desbetreffende doeldier van uit immunobiologische producten geïsoleerde bacteriële contaminanten.
Bij de verdere evaluatie van het cultureel-diagnostisch onderzoek op aviaire mycoplasmata w e r d
vooral aan de gevoeligheid van de gebruikte k w e e k m e t h o d e n (toetsstammen en voedingsmedia) aandacht besteed. Naast zgn. laboratoriumstammen w e r d e n bij dit onderzoek o o k recente veldisolaten
van aviaire mycoplasmata b e t r o k k e n . Tevens w e r d e n in dit onderzoek de v o o r de Europese Farmacopee voorgestelde k w e e k m e t h o d e n en voedingsmedia bestudeerd.
Daarnaast w e r d het serologisch diagnostische onderzoek op aviaire mycoplasmata nader bestudeerd:
snel-plaat-agglutinatie (SPA-reactie), snel-plaat-agglutinatietiter bepaling (SPA-titer) en haemagglutinatie-remmingstiter bepaling ( H A R - t i t e r ) . Ingevroren en geconcentreerde dagcultuur van Mycoplasma
gallisepticum bleek een zeer gevoelig antigeen v o o r de HAR-titerbepaling op te leveren. Echter, het
gebruik van dit antigeen had o o k het optreden van veel aspecifieke titers t o t gevolg. Een, weliswaar
kostbare en tijdrovende, behandeling van de te onderzoeken sera met receptor destroying enzyme
reduceerde het v o o r k o m e n vandeze aspecifieke titers.
Er w e r d een vergelijkend onderzoek ten aanzien van de potentiebepaling bij muizen van geïnactiveerde Pasteurella multocida vaccins ter bestrijding van atrophische rhinitis bij varkens uitgevoerd. Hierbij w e r d e n met eenzelfde vaccin significante verschillen in resultaat verkregen. De verklaring hiervoor
w o r d t gezocht in de verschillende wijze waarop de vaccinverdunningen resp. het challenge-materiaal
werden bereid.
Naar aanleiding van het feit, dat bij het toetsonderzoek van bepaalde geïnactiveerde Clostridiumvaccins een sterke algemene en locale reactie was waargenomen, w e r d een vergelijkend onderzoek
uitgevoerd bij overeenkomstige vaccins.
Behalve een temperatuurverhoging gedurende één dag nade subcutane toediening w e r d e n bij schapen
geen afwijkende klinische verschijnselen waargenomen. De onderzochte entstoffen veroorzaakten
een locale reactie waarvan de aard, de omvang en de persistentie binnen acceptabele grenzen bleven
en die geen grote onderlinge verschillen vertoonde.
Een vaccin, dat d o o r de producent voor intramusculaire toediening w e r d aanbevolen, induceerde een
te sterke locale reactie (grote persisterende abcessen).
Tesamen met de afdeling Bacteriologie w e r d ten behoeve van de Europese Farmacopee Commissie
deelgenomen aan een internationaal vergelijkend onderzoek naar de invloed van verschillende sensibilisatiewijzen van caviae o p het resultaat van het potentie-onderzoek van drie standaard bovine PPDtuberculines.
Onderzocht werden de volgende wijzen van sensibilisatie:
a. intramusculaire injectie van geïnactiveerde Mycobacterium bovis, stam A N 5 , in vloeibare paraffine
gesuspendeerd;
b. intramusculaire injectie van levende Mycobacterium bovis, stam A N 5 , in fysiologische zoutoplossing
gesuspendeerd;
c. intraperitoneale injectie van BCG-vaccin.
Aan dit onderzoek participeerden het Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung te Mödling,
het Central Veterinary Laboratory te N e w Haw, W e y b r i d g e , het Institut National de Recherches
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Vétérinaires te Brussel, het Institut Pasteur te Parijs, het Istituto Superiore di Sanita te
Romeenhet PaulEhrlich Institutte Frankfurt amMain.
Deresultatenzullenhetkomendejaarwordengeëvalueerd.
Het onderzoek naar de virucide eigenschappen van verschillende veterinaire desinfectantia werd
voortgezet. Voor het toetsen van ontsmettingsmiddelen op virucidie dient, evenals bij het testen op
bactericidie, van een standaardmethodiek te worden gebruik gemaakt. Hiervoor zijn alleen
laboratoriumtests geschikt, mede omdat praktijktests onvoldoende kwantitatief, reproduceerbaar en
standaardiseerbaar zijn.Voor laboratoriumtests kaninprincipe uittwee soorten testmodellen worden
gekozen: oppervlaktetests en suspensietests. Aangezien oppervlaktetests met virussen bij de uitvoering enstandaardisering zekere problemen geven,werd de voorkeur gegeven aansuspensietests.
Het principe hierbij is,dat men de gebruiksconcentratie van het te onderzoeken ontsmettingsmiddel
onder een bepaalde organische belasting gedurende eenvastgestelde tijd bij een zekere temperatuur
laat inwerken op een bekende virussuspensie. Na de inwerking wordt het percentage actieve viruseenhedenbepaald.
Gezien het grote aantal veterinair belangrijke virussoorten dient voor het toetsen van veterinaire
desinfectantia op virucidie gezocht te worden naar een beperkt aantal normatieve virussoorten.
Hiertoe zou kunnen worden volstaan met representatieve vertegenwoordigers van verschillende
virusfamilies. Tot de gekozen toetsvirussoorten dienen zowel DNA-virussen als RNA-virussen te
behoren. Omdat degevoeligheid vanvirussen in belangrijke mate mede wordt bepaald door het al of
niet bezitten van een lipide-bevattende mantel („envelope") dienen van beide voornoemde virusgroepen virussoorten met en zonder „envelope" als toetsvirus te worden gebruikt. De gekozen
toetsvirussoorten dienen bij voorkeur vanziektekundig belangte zijn. Exotische- en „laboratorium"virussen komen zo min mogelijk hiervoor in aanmerking; wel dient in het laboratorium op zo eenvoudigmogelijkewijzemet detoetsvirussoortentekunnenworden gewerkt.
Voor hettoestaan vaneen aanbeveling voor virucidie zijntevens defysisch-chemische eigenschappen
van het ontsmettingsmiddel, zoals penetratie-vermogen en niet-excessieve gevoeligheid voor
invloeden vanbuitenaf, vanessentieel belang. Het onderzoek hiernaar kan het meest practisch aande
hand van bacteriën geschieden. Een hiermede samenhangende voorwaarde voor een virucidieaanbeveling dient dan ook te zijn, dat het middel een bactericidie-aanbeveling voor het betreffende
toepassingsgebied magvoeren.
Naast bactericidie en virucidie vormt onder meer de sporicidie een belangrijke eigenschap van
ontsmettingsmiddelen. Ditgeldtspeciaalinhetgevalvan miltvuur.
Voordesinfectie inhetgevalvanmiltvuur wordt inonslandcreoline (3-10%) aanbevolen.
Zowel naar aanleiding van eigen oriënterend onderzoek als na literatuurbestudering bestond twijfel
overdesporicide werkingvancreoline inhetalgemeenentenopzichte vanmiltvuurinhet bijzonder.
Uit een desbetreffend onderzoek van representatieve chemische stoffen van groepen van ontsmettingsmiddelen, die voor desinfectie in verblijfplaatsen van dieren en daarbij behorende ruimten
wettelijk zijntoegelaten,meteensuspensietestalstestmethodiek kanworden geconstateerd:
- datcreoline (3-10%)voor deontsmettinginhetgevalvanMiltvuur nietofonvoldoende werkzaamis;
- dat van de onderzochte chemische stoffen in de geteste samenstelling en concentratie onder meer
natriumdichloorisocyanuraat-dihydraat (2400 ppm als actief chloor) in het testmodel wel een
werking ten opzichte van miltvuursporen bleek te bezitten. Bij langere inwerkingstijd vertoonden
ook formaldehyde englutaaraldehyde eenwerking;
- dat, alhoewel tussen de gebruikte miltvuursporen van de vaccinstam Sterne, de challengestam
Pasteur II en de veldstam Van Vliet geen grote verschillen in resistentie ten opzichte van de
onderzochte chemische stoffen werden waargenomen, de sporen van de vaccinstam Sterne het
meestresistentleken;
- dat er geen aanwijzingen werden gevonden, dat de „ontsmette" miltvuursporen zich nog konden
reproduceren;
- dat de verschillen tussen de resultaten in het testmodel met een belasting van 10% gesteriliseerde
rundermest endie met een belasting van 10%ondermelk gering waren, maar dat een belasting van
10% serum veelal het sterkst remmende effect op de werking van de onderzochte chemische
stoffentenopzichte vanmiltvuursporenhad.
Ten behoeve van de Europese Farmacopee Commissie werd in samenwerking met de sectie Rabies
een vergelijkend onderzoek uitgevoerd om te komen tot een referentie-preparaat voor geïnactiveerde rabiesvaccins voor de Europese Farmacopee. Aan dit onderzoek namen verder het Central
Veterinary Laboratory te New Haw, Weybridge, het Centre National d'Etudes sur la Rage te
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ilzeville, het Eidg.Vakzine-Institut te Basel,het Institut Pasteurte Parijsenhet PaulEhrlich Institut te
inkfurt am Main deel. Voorgesteld zal worden om het onderzochte concept-referentievaccin tot
r. Ph. referentiepreparaat voor geïnactiveerde rabiesvaccins voor veterinair gebruik met een
tentie van 8,0 I.E. per ampul te verheffen. Tevens diende dit onderzoek om na te gaan of de
eemalige vaccinatie vande proefmuizen bij de NIH (National Institute of Health, USA) potentietest
orrabiesvaccinszoukunnenwordenvervangendoor eenéénmaligevaccintoediening,
iconcludeerdwerd dat ergeen significante verschillen inreproduceerbaarheid waren tussen detest
:téénmalige endiemettweemaligevaccinatie.
lar aanleiding van de door een producent voor het potentie-onderzoek van zijn entstof tegen de
ktevanAujeszkygedaneaanprijzingvaneenbepaalde muizestamwerdeenvergelijkend onderzoek
rricht tussen de gebruikelijke muizestam en de aangeprezen muizestam. Vergeleken met de
bruikelijke muizestam bleek bij de aangeprezen muizestam een betere immuniteit door enting met
t betreffende vaccin te worden geïnduceerd. Het leek alsof de aangeprezen muizestam wat
voeligervoor hetvirusvandeziekte vanAujeszky wasdandegebruikelijke muizestam.
hetkadervanhetonderzoek ter identificering vanstammenvanhetvirusvandeziektevan Aujeszky
ird onder meer de virulentie voor de kip van diverse (vaccin)virusstammen onderzocht. Hierbij
'am naar voren dat met eentoenemende adaptatie van een (vaccin)virusstam aan kippecelcultures
k devirulentie voor kippekuikens toenam.
t ontwikkelingsonderzoek ten behoeve van de kwaliteitscontrole van entstoffen tegen aviaire
ectieuze larynchotracheïtis (ILT) werd voortgezet. De proeven met „spray"-vaccinaties (Atomist)
:teendaarvoor door deproducent aanbevolenentstofgavendevolgende resultaten:
de waarde van een dergelijke enting wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van
toepassingendeomstandighedenwaaronder detoepassingplaatsvindt;
één resp. drie weken na een éénmalige enting op een leeftijd van een maand was de helft resp.
tweederde vandedierenbeschermdtegeneenintratracheale besmetting;
drie resp. zeven weken naeen éénmalige enting op een leeftijd van een maand vertoonde de helft
resp. driekwart van de dieren een sero-response. De sero-response van dieren die op een leeftijd
/aneenmaandwarengeëntwasminder (lageresero-titers enlagerpercentage positieve dieren) dan
diewelke opachtweken leeftijdwarengevaccineerd;
néénvandeproevenwerdeensterke entreaktie waargenomen;
driemaandennaeenentingopeenleeftijdvanvierweken bleek nogslechtseenkwart vande dieren
tezijnbeschermdtegeneenintratracheale besmetting. Desero-titers vande dieren op het moment
•anbesmettingwarensterkgedaaldtenopzichte vandieopdrieweken nadeenting;
dieren, die tweemaal (vier en acht weken leeftijd) waren gevaccineerd, bleken op een leeftijd van
ïlfwekenallebeschermdtezijntegeneenintratracheale besmetting.
) grond van het onderzoek ter standaardisatie van de identificatie van ILT-virusstammen door
ddel van een bepaling van de virulentie via intratracheale toediening blijkt het mogelijk om tot de
gendeindelingvanvirusstammentekomen:
sterk virulente stammen
middelmatigvirulente stammen
geringvirulentestammen.
reeds in 1978 door de afdeling gedane waarneming,dat kalkoenherpesvirus (HVT), stam FC 126,
:hogene eigenschappen voor de kip bezit, werd bij herhaling bevestigd. Intramusculair werd deze
jsstam aan ééndagskippekuikens, die een grote genetische gevoeligheid voor de ziekte van
rek bezaten, toegediend. Bij een beperkt percentage van de proefdieren werden verlammingsschijnselen waargenomen, gecombineerd met macroscopisch zichtbare afwijkingen bij sectie. De
atie van deze laatste afwijkingen met kalkoeneherpesvirus (HVT), stam FC 126, resp. met zgn.
apathische paralyse van de kip moet nog door middel van histologisch onderzoek worden
itudeerd. Ditonderzoek wordt insamenwerking metdeafdelingVirologie afgewerkt,
werd een vergelijkend onderzoek naar de immunogene eigenschappen van kalkoenherpesvirus
vT), (vaccin) stam FC 126, kippe-herpesvirus, stam CDI 988 - 33e passage en kippeherpesvirus,
mCDI988-51e passageverricht.
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De resultaten hiervan kunnen alsvolgt w o r d e n samengevat:

Onderzocht
Virusmateriaal

Gevondenaantal FFU
(foci formingunits)
per PD50(protective
dose50%)

95%-betrouwbaarheidsinterval

percentage proefdieren
met natuurlijke
bescherming

Kalkoenherpesvirus(HVT),
(vaccin)stam FC126

14,7

6,7-32,1

13

Kippe-herpesvirus,
(vaccin) stam
CDI988-33e passage

14,0

4,4-44,9

22

Kippe-herpesvirus,
stam CDI988-51e passage

33,0

16,5-66,0

10

Tussen kalkoenherpesvirus ( H V T ) , (vaccin)stam FC126, en kippe-herpesvirus, (vaccin)stam C D I
988 - 33e passage en 51e passage w e r d e n geen significante verschillen in immunogeen vermogen
geconstateerd.
Een oriëntatie en bezinning op de taak van de afdeling met betrekking t o t het farmacologische
o n d e r z o e k vond plaats.
De activiteiten van de afdeling op dit terrein hebben zich in de verslagjaren op de volgende onderwerpen gericht:
- farmacologie van de oesophagusmotoriek.
Het betreffende onderzoek w o r d t in samenwerking met de groep „ C o n t r o l o f smooth muscle
functions" van de McMaster Universiteit te Hamilton, Canada uitgevoerd.
Er is nu een duidelijker beeld ontstaan over de neurale regulatie van de oesophagusperistaltiek.
Resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een publicatie „ N e i t h e r purine nor VIP is the
mediator of inhibitory nerves o f opossum oesophageal smooth muscle".
- rol vansojapepton bij speendiarree van het varken.
Bij dit d o o r de afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en Pathologie verrichtte onderzoek w o r d t een
ondersteunende en theoretische inbreng geleverd.
De verandering van de resorptie e n / o f secretie in de dunne darm van biggen lijdende aan speendiarre lijkt aan een verstoring van de biosynthese/release van Prostaglandinen te moeten w o r d e n
toegeschreven. Verkennend chemisch onderzoek uitgevoerd d o o r het Instituut v o o r Farmacologie
van de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft aangetoond dat uiterst geringe hoeveelheden sojapepton invitro de biosynthese/release van Prostaglandinen beïnvloeden.
- farmacologie van carbadox bij varkens.
O o k bij dit onderzoek w o r d t een hoofdzakelijk ondersteunende en theoretische rol vervuld. De
chemische bepalingen w o r d e n d o o r de Vakgroep Analytische Farmacie van de Rijksuniversiteit te
Utrecht en de Afdeling Analytische Chemie en Toxicologie uitgevoerd.
De pathologische en klinische aspecten w o r d e n d o o r de afdeling Bedrijfsdiergeneeskunde en
Pathologie behartigd.
Naast interessante farmacologische bevindingen lijkt één van de opmerkelijke conclusies van het
onderzoek te zijn, dat carbadox in een dosering die weinig of niet verschilt van de therapeutische
dosering schadelijk isv o o r het varken.
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K W A L I T E I T S C O N T R O L E V A N Z O W E L P R O D U C T E N TER O N D E R K E N N I N G , V O O R K O M I N G
EN G E N E Z I N G V A N DIERZIEKTEN ALS V A N PROEFDIEREN

Drs. H.H.Lensing, Dr.H.L Oei, Dr.L P.Jagerenmedewerkers.

Eind1981werddeafdelinguitgebreidmeteenfarmacoloog. Ditgeschiedde inverbandmet eeneerste
uitwerking vandetaak vandeafdeling met betrekking tot deveterinair farmaceutische producten. De
werkzaamheden hierbijkunnenalsvolgtworden weergegeven:
a. het beoordelen van productdossiers en het opstellen van beleids- en beoordelingsadviezen. In
afwachtingvanhetinwerkingtredenvande Diergeneesmiddelenwet ismethierop voorbereidende
werkzaamheden begonnen. In dit verband werd een werkbezoek gebracht aandiverse Canadese
instellingen, die zijn betrokken bij de registratie van diergeneesmiddelen. Tevens werd deelgenomen aan de werkzaamheden van de Receptuurcommissie in het kader van het Landbouwkwaliteitsbesluit GemedicineerdVoeder 1978.
b. het initiëren en begeleiden van farmacologisch onderzoek: in eerste instantie vooral binnen het
CDI,maarlaterook daarbuiten.
Als onderdeel van het kwaliteitscontrole-apparaat van de Rijks Overheid heeft de afdeling verder
onder meer tot taak de uitvoering vandekwaliteitscontrole-activiteit vanhet CDI inhet kader vande
wetgeving (Diergeneesmiddelenwet, Bestrijdingsmiddelenwet en Wet op de Uitoefening van de
Diergeneeskunst) inzake veterinair immunobiologische producten en veterinaire bestrijdingsmiddelen.
Teneinde een onafhankelijke rijkskwaliteitscontrole van de commerciële veterinair immunobiologische producten ongeacht herkomst te waarborgen, werd een organisatorische scheiding tussen de
rijkskwaliteitscontrole-activiteit endeinterne (zgn.producenten-) kwaliteitscontrole-activiteit vanhet
CDIaangebracht. Dithadtot gevolgdat deafdelingnadeoverplaatsing naardenieuwbouw te Lelystad
niet meer aan de interne kwaliteitscontrole-activiteit van het CDI deelneemt. Tevens levert zij
sindsdien geen aandeel meer aan het kwaliteitscontrole-onderzoek van de door het CDI te leveren
proefdieren.

Normstelling
Medewerking aaneenvoorontwerp vaneen Diergeneesmiddelenwet werd ook inde afgelopen jaren
verleend. Hiervoorwerden besprekingen methet MinisterievanLandbouwenVisserijgevoerd.
Daarnaast werden kritische kanttekeningen gemaakt bij van de Veterinaire Dienst (VD) ontvangen
nota'smetbetrekking tot deregistratieenkeuringonderde Diergeneesmiddelenwet.
Bovendien werden notities opgesteld in verband met het als rijkscontrolelaboratorium functioneren
vandeafdelingbinnen hetCDI.
Aan de VD werden in 1981 nota's aangeboden met betrekking tot de geraamde kosten van de rijkskwaliteitscontrole voor deregistratieendekeuringvandeveterinair immunobiologische producten en
met betrekking tot de personeelsbehoefte ten behoeve van de door de afdeling te verrichten rijkskwaliteitscontrole voor deregistratievanveterinairfarmaceutischeproducten.
Tevens werden aande VD algemene en beoordelingsadviezen gegeven ten aanzien van de uitvoering
van de toelating vanveterinair immunobiologische producten in het kader van het huidige overheidsbeleid. Dedeelnemingaandedesbetreffende werkgroep CS/SDwerdgecontinueerd.
Ineenartikel „Enige opmerkingen over veterinaire vaccins" werd eenaantalaspekten,waaronderde
lacuneuze wetgeving,denoodzakelijke registratieenkeuring,het kwaliteitscontrole-onderzoek ende
producentenvanveterinaire entstoffen in Nederland belicht.
Enige opinerende gedachten over de kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen (immunobiologische en farmaceutische producten) door de Rijks Overheid werden weergegeven in een artikel
„Geloven isgoed,maarcontroleren isnog beter".
De medewerking bij het tot stand brengen van monografieën voor veterinair immunobiologische
producten inde Europese Farmacopeewerd eveneensvoortgezet. Aanhetoverlegvangroep 15Vvan
deEuropese Farmacopee Commissiewerd zevenmaaldeelgenomen.
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Detekstenvandevolgende monografieënwerdenvastgesteld:
Clostridiumnovyialphaimmuunserum;
Clostridiumperfringensbetaimmuunserum;
Clostridiumperfringensepsilonimmuunserum;
Clostridiumtetaniimmuunserum;
Vlekziekte immuunserum;
Geïnactiveerd boutvuurvaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumnovyi(type B)vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumperfringens(type B/C/D)vaccin;
Geïnactiveerd Clostridiumsepticumvaccin;
Geïnactiveerd paarde-influenzavaccin;

Levendkatteziekte vaccin.
Daarnaast werd voorbereidend werk verricht aan nieuwe monografieën en werd begonnen met een
herziening vandeteksten vande reeds inde Europese Farmacopeegepubliceerde monografieën met
betrekkingtotveterinair immunobiologischeproducten.
Aande Europese Farmacopee Commissie werden rapporten uitgebracht ten aanzienvande volgende
onderwerpen:
- kwaliteitsnormen voor levende entstoffen tegen de ziekte van Marek op basis vankalkoen herpesvirus;
- kwaliteitsnormenvoor levendeentstoffen tegenpokken-difterie bijkippen;
- kwaliteitsnormenvoor levendeentstoffentegenaviaireinfectieuze bursitis;
- kwaliteitsnormen voor levendeentstoffentegenaviairetrilziekte;
- kwaliteitsnormen voor levendeentstoffen tegenaviaireinfectieuze bronchitis;
- kwaliteitsnormen voor levendeentstoffen tegen pseudovogelpest;
- kwaliteitsnormen voor levendeentstoffen tegeneendepest;
- kwaliteitsnormenvoor levendeentstoffentegen eendevirushepatitis;
- kwaliteitsnormenvoorlevendeentstoffentegenganzevirushepatitis;
- kwaliteitsnormenvoor levendeentstoffentegenklassiekevarkenspest (celcultuurvaccin);
- kwaliteitsnormen voorgeïnactiveerdcanineleptospirosisvaccin;
- kwaliteitsnormen voorgeïnactiveerd miltvuurvaccin.
De participatie in de werkgroep D en de werkgroep Veterinaire Desinfectantia van de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen werd gecontinueerd.
Er werden aan deze Commissie voorstellen gedaan tot het standaardiseren en uniformeren van de
tekstenvandegebruiksaanwijzingenvanveterinaire desinfectantia.
Tevens werd een overzicht samengesteld van de veterinaire ontsmettingsmiddelen die in de periode
1970-1982nietzijntoegelaten,resp.zijnteruggetrokken door debetreffende firma.
Terzake van de toelating, resp. de verlenging van de toelating vanveterinaire desinfectantia werden
aandeze Commissieregelmatigbeoordelingsrapporten en-adviezen uitgebracht.

Administratieve kwaliteitscontrole.
De administratieve kwaliteitscontrole van veterinair immunobiologische producten, waarvoor toelating was verzocht, kreeg ook in deze verslagjaren ruime aandacht. De volgende nieuwe productsoorten diendenzichaan:
- entstoftegenaviairetenosynovitis;
- enstoftegenPseudomonasaeruginosabijnertsen;
- entstoftegenporcine parvovirus;
- entstoftegenporcine leptospirosis;
- entstoftegentrichophytie bijrunderen.
Van een dertig nieuwe merkproducten werden de door de producent verstrekte productgegevens
beoordeeld enwerd eentoetsonderzoek uitgevoerd.Tegen de toelating in registratieve zinvan twee
productenwerden bezwaren aangevoerdenbijdetoelatingsaanvraagvaneenaantalandere producten
werdenkritischevragengesteld.
De partijprotocollen van partijen, waarvoor toelating was gevraagd, waren eveneens aan een
beoordeling onderhevig.
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Bij het in werking treden van de Diergeneesmiddelenwet zal er een grote uitbreiding van de
administratieve kwaliteitscontrole plaatsvinden. Ter voorbereiding hierop werd een eventuele
automatisering ervan bestudeerd. Geconcludeerd werd, dat automatisering via het inzetten van een
computer een verbetering en efficiëntere uitvoering van de (administratieve) kwaliteitscontrole tot
gevolgzalhebben.Dit gunstigeeffect zalnogworden vergroot indiendezeautomatiseringzichook zal
uitstrekkentot deproducenten enhandelsbedrijven.

Technische kwaliteitscontrole.
Door deVDendoor deafdeling Productievanhet CDIwerden vooronderzoek aangeboden:

Aantalinzendingen
Biologische diagnostica
Entstoffen
Immuunsera
Suspensievloeistoffen

150
344
15
128

Totaal

637

Voor de kwaliteitscontrole in het raam van de toelating van veterinair immunobiologische producten
werdendevolgendeonderzoekingen verricht:
Aantal onderzoekingen
Chemisch-fysischonderzoek
Gehaltebepaling
Identiteitsonderzoek
Onschadelijkheidsonderzoek
Stabiliteitsonderzoek
Werkzaamheidsonderzoek
Zuiverheidsonderzoek

141
267
30
258
177
9
2507

Totaal

3389

AandeCommissie Toelating Bestrijdingsmiddelen werden twaalfonderzoeksrapporten uitgebracht in
verbandmetdewaardebepalingvanontsmettingsmiddelen bestemdvoor gebruik indedierhouderij.
Van de Algemene Inspectiedienst werden in het kader van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunst 140inbeslaggenomenpreparatenontvangen.
Op verzoek van andere instituten, particuliere producenten van veterinair immunobiologische
productenenandereafdelingenvanhet Instituutwerden inzendingen onderzocht.
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PRODUCTIE V A N VACCINS, SERA, D I A G N O S T I C A EN V O E D I N G S M E D I A
De bereidingvanveterinaire biologische preparaten
Dr.F. van Vugt, Dr.J. Haagsmaenmedewerkers.

1981
Inhetverslagjaarwerden devolgende biologische productenbereid:
1. Immuunseraenvaccins:
Serum tegen tetanus bij het paard
Serum tegen miltvuur
Serum tegen C.perfringens bij biggen
Vaccin tegen miltvuur
Vaccin tegen Pseudomonas aeruginosa bij nertsen
Totaal

28.550 ml
9.600 ml
2.750 ml
6.370 ml
203.000 ml
250.270 ml

2. Normaalseraenbloed:
Normaal paardeserum
Normaal runderserum
Gedefibrineerd paardebloed
Gedefibrineerd runderbloed
Gedefibrineerd schapebloed

10.850 ml
5.950 ml
129.730 ml
231.090 ml
46.500 ml

Totaal

424.120 ml

3. Diagnostica:
Brucella abortus- ringtestantigeen
Brucella abortus- antigeen voor buisjes agglutinatie
Brucella abortus- antigeen voor plaat agglutinatie
Brucellaabortus-antigeenvoor CBR
Salmonella H-antigeen
Campylobacterfetus-antigeen
Bovine tuberculine PPD (concentraat)
Aviaire tuberculine PPD (concentraat)

104.250 ml
18.900 ml
10.750 ml
361 ml
200 ml
4.750 ml
1.092 ml
161.710 ml
630 ml

Totaal

302.643 ml

Erys/pe/othrix-antigeen

Aviaire tuberculine PPD 2000 TU/0,1 ml
Bovine tuberculine PPD 5000 TU/0,1 ml
Johnine PPD

3.480 carpules
84.250 carpules
2.300 carpules

Totaal

90.030 carpules

Voor export:
Aviaire tuberculine PPD0,4 mg/ml
Bovine tuberculine PPD 1mg/ml inflacons à5ml
1 mg/ml inflacons à2,5 ml
2mg/ml inflacons à2,5 ml
4 mg/ml inflacons à2,5 ml

Totaal
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500 ml
1.280.570 ml
501.200 ml
285.980 ml
250 ml
2.068.500 ml

4.

Biologischereagentia encontrole-sera:

Schapebloed in alsever-oplossing
Runderbloed in alsever-oplossing
Rundererythrocyten met kristalviolet
Cavia complement
Brucella abortus positief controle-serum
Negatief controle-serum
Test-serum-dysenterie Doyle
Hemolytische amboceptor
Staphylococcen ß -toxine

Totaal

53.850ml
10.120ml
40.300ml
595fl.
1.513fl.
927fl.
465fl.
264ml
948fl.
4.448fl.

104.534ml

5. Diversen:
Veronalbuffer
Aqua destillata (steriel,inflesjes)
Fysiologische zoutoplossing (steriel, inflesjes)

Totaal

115
421

29,2501
|
I

565,2501

6. Lyofilisatie:
Ten behoeve van de afdelingen van het instituut werden ongeveer 11.700 ampullen of flesjes met
biologischmateriaalgevriesdroogd.

7. Bereidingvan Voedingsmedia
Vaste voedingsbodems:
Buizen
Platen
Kolven volgens Roux
Totaal
Vloeibare mediaintotaal 11517 I.

101.679 stuks
42.563 stuks
2.010 stuks
146.252stuks

Toelichting.
Wanneer men de productie-cijfers van dit jaar vergelijkt met die van vorig jaar, dan vallen een aantal
zaken op. De hoeveelheid Pseudomonas oerug/'noso-vaccin voor nertsen die is bereid is duidelijk
groter danvorigjaar. De reden isdat eenvrij aanzienlijke vraagnaardit vaccinuit België ontstond. Het
isopmerkelijk dat de afzet van gedefibrineerd bloed jaarlijks blijft stijgen;met name de verkoop van
gedefribineerd runderbloed is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De reden hiervoor is niet
duidelijk aante geven,alzalzeker meespelen dat dit product niet bijanderefabrikanten te betrekken
is. Een duidelijke toename is te onderkennen in de hoeveelheden bovine tuberculine die zijn
geproduceerd. De export naar Ierland is gegroeid wat betreft het aantal liters bovine tuberculine;
bovendien heeft een verschuiving plaatsgevonden omdat méér tuberculine van 2mg/ml door Ierland
werdgevraagd.
Voor de bereiding van tuberculine in de sterkte 2 mg/ml is tweemaal zoveel half-product nodig.
BovendienwerdaanSpanje(3000flaconsà5ml, 1mg/ml) enaanGriekenland (4000flacons à 2,5ml,1
mg/ml) bovine tuberculine geleverd. Met het productie-niveau van dit jaar is het maximum van de
capaciteit inhetoude gebouw in Rotterdam bereikt. Erisook eentoename indeproductie van Brucella
abortusringtest-antigeen,tengevolgevaneentoename indevraagnaardit product.
In het verslagjaar werd als nieuw product gelyofiliseerd antigeen van Erysipelothrix rhusiopathiae ten
behoevevandecomplement bindingsreactie geïntroduceerd.
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1982
Inhetverslagjaarwerden devolgendebiologische producten bereid:
1) Immuunseraenvaccins:
Serum tegen tetanus bij het paard
Serum tegen tetanus bij herkauwers
Vaccin tegen miltvuur
Vaccin tegen Pseudomonas aeruginosa voor nertsen

9.650ml.
3.550ml.
3.895ml.
304.600 ml.

Totaal

321.695 ml.

2) Normaalserumenbloed:
Normaal paardeserum
Normaal runderserum
Gedefibrineerd paardebloed
Gedefibrineerd schapebloed
Gedefibrineerd runderbloed

14.500 ml.
3.800 ml.
69.500 ml.
50.450 ml.
282.570 ml.

Totaal

420.820 ml.

3) Diagnostica:
Brucella abortus- ringtest-antigeen
Brucella abortus- antigeen voor buisjes agglutinatie
Brucella abortus- antigeen voor plaat agglutinatie
Salmonella dublinH-antigeen
So/mone//atyphimuriumH-antigeen

107.250 ml.
9.000ml.
20.730 ml.
500 ml.
500 ml.

Totaal

137.980 ml.

Aviaire tuberculine PPD 2000 TU/0,1 ml
Bovine tuberculine PPD 2000 TU/0,1 ml
Bovine tuberculine PPD 5000 TU/0,1 ml
Johnine PPD

3.492carpules
1.824 carpules
62.027 carpules
1.540 carpules

Totaal

68.883 carpules

Bovine tuberculine PPD 1mg/ml 2,5 ml/fl
Bovine tuberculine PPD 1mg/ml 5 ml/fl
Bovine tuberculine PPD 2mg/ml 2,5 ml/fl
Aviaire tuberculine PPD0,4 mg/ml

732.670 ml.
598.650 ml.
377.648 ml.
250ml.

Totaal

1.709.218ml.

4. Biologischereagentiaencontrole-sera:
Veronalbuffer
Schapebloed in alsever-oplossing
Runderbloed in alsever-oplossing
Rundererythrocyten met kristalviolet
Caviacomplement
Brucellaabortuspositief controleserum
Vlekziekte-antigeen
Antiserum konijnantiTreponemahyodysenteriae

275fl.
1.707 fl.
245fl.
468fl.

Totaal

2.695 fl.
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41.200 ml.
56.460 ml.
8.590ml.
45.890 ml.

152.140 ml.

5) Lyofilisatie:
Ten behoeve van de afdelingen van het instituut werden ongeveer 8.000 ampullen of flesjes met
biologischmateriaalgevriesdroogd.
6) Bereiding Voedingsmedia:
Door het laboratorium voor Voedingsmediawerdendevolgendehoeveelhedenmediabereid:
Vaste voedingsbodems:
101.937 stuks
54 580 stuks
1 091 u k s
"

Bujzen

Platen
Kolvenvolgens Roux
Vloeibare media en reagentia

16.197 I.

Toelichting
In het verslagjaar is de afdeling verhuisd van Rotterdam naar het nieuwe gebouw in Lelystad. Deze
verhuizing heeft een belangrijke aanslaggedaanop de productiecapaciteit. Inde tweede helft van het
jaar is zowel in Rotterdam als in Lelystad gewerkt om de continuïteit van met name de
tuberculineproductie te waarborgen. Door ernstige vertragingen in de leverantie van inrichtingsmateriaal (stellingen, e.d.) kwam het eerste in het nieuwe gebouw geproduceerde tuberculineconcentraat pasindecember beschikbaar.
De verwerking van concentraat tot gebruiksklare verpakte tuberculine geschiedde reedsvanaf juli in
Lelystad.
De lichte achterstand die met een aantal producten is opgelopen zal in het volgende jaar moeten
wordeningelopen.
De verminderde productie vanbovine tuberculine in carpules vindt zijn oorzaak in de omstandigheid
dat per 1-12-1982de regeling omtrent de frequentie van detuberculinatie en de leeftijd waarop van
hetrundveeisgewijzigd.
Per 1september is de productie van gedefibrineerd paardebloed gestaakt, aangezien dit een sterk
verliesgevend product isen deafnemers grotendeels ziekenhuizen waren.Zij werden verwezen naar
het Rijksinstituut voordeVolksgezondheid alsproducent.
Deafzetvangedefibrineerd runderbloed vertoont nogaltijdeenstijgende lijn. Destijgingvandeomzet
vanBrucellaabortusring-test-antigeen heeftzichgestabiliseerd.
In het verslagjaar werd een nieuwe vriesdrooginstallatie in gebruik genomen. Met deze moderne
apparatuur kan het vriesdrogen geschieden onder nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden met
grote reproduceerbaarheid. Dit zal de kwaliteit en uniformiteit van de producten sterk ten goede
komen. Naeenaantalproefchargesisdeapparatuur nuvolledigoperationeel.

Productie vanmond-enklauwzeervaccin.
Dr.S. Frenkel, Drs. S.J. Bartelingenmedewerkers.
1981
Deproductie vanmond-enklauwzeervirus bestonduit 719cultures,welke 58dagproducties met type
A, 79met type O en 162met type Csamenstelden. Defractie cultures met storende bacteriebesmetting,circa0,01,kanalsnormaalbeschouwdworden.
Devoornaamste gegevensoverdevirusopbrengst zijnindetabelweergegeven.
Type

A
O
C

Virusopbrengst
inMCFU

Virusopbrengst
ing

Gemiddelde infectiositeitstiter inPFU/cm3

440
940
850

6,6
16,2
14,6

10736
10807
10794
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Na Seitz-filtratie werd het virus in 599 vaten opgevangen, waarvan 5% bacterieel verontreinigd was.
Deze fractie verontreinigde fikraten wordt alste hoog beschouwd, onder optimale omstandigheden
moet reductie tot circa 2% mogelijk zijn. Mogelijke maatregelen waardoor optimalisering verkregen
wordt,wordensteedsbeproefd.
Devaccinproductie omvatte zeshalfproducten tegen type A, vijf tegen type O en vijf tegentype C. In
runderen, werden één mengsel A-vaccins, één mengsel O-vaccins en vier mengsels C-vaccins op
werkzaamheid onderzocht. Op grond hiervan werd de hoeveelheid in het trivalente eindproduct te
incorporeren halfproduct bepaald, terwijl tevens de basis voor de gebruiksperiode hiervan gelegd
werd. Op grond van serologische evaluatie, 14dagen na de enting, werd beslist of deze werkzaamheids-controlerunderen nog waardevolle gegevens konden opleveren. Voor 72% (65 van 90) bleek
onbesmet slachtenmogelijk. Erwerden zevencavia PDso-bepalingenverricht om nategaanofvaccins,
waarvan de primaire houdbaarheidsperiode verstreken was, nog verder gebruikt konden worden.
Geconcludeerd werd, dat verder gebruik verantwoord was behalve bij één vaccin tegen type O.
Voordat hieruit de consequentie „vernietiging" getrokken wordt, zal nog een proef verricht worden
opdetrivalente eindproducten.
Inhet BHKsuspensie kweeksysteemwerdeenstrategische reservevoorraad MKZ-virusantigeen voor
de immunisatie vanvarkens aangemaakt. Dit wordt nainactivering in geconcentreerde vorm bij zeer
lagetemperatuur bewaard.Demetdit (gezuiverd) antigeenuitgevoerde proeveninvarkenszijnvrijwel
afgerond. Ze geveneenzeer constant beeld voor alledrie detypen: De PDsovandubbele olie emulsie
vaccins liggeninallegevallenrond± 0 . 1 y g140Santigeen.Met 1/u gantigeen perdosiskaneengoede
protectie worden verkregen.
Nog dient te worden nagegaan hoe het BHK-productiesysteem optimaal als strategisch stand-by
systeemkanworden aangewend.
1982
De productie van mond- en klauwzeervirus bestond-uit 723 cultures, 54dagproducties met type A,
127mettype O en 118mettype C. Defractie culturesmetstorendebacteriebesmettingwas0,04,een
iets hoger getal dan normaal. De indruk werd verkregen dat introductie van multipel resistente
organismenmethetweefselhierbijeenrolspeelde.
Devoornaamstegegevensoverdevirusopbrengst zijnindetabelsamengevat:
Type

A
O
C

Virusopbrengst
inMCFU

Virusopbrengst
ing

Gemiddelde infectiositeitstiter in PFU/cm3

556
548
1243

10,1
17,0
21,5

10731
10782
107'83

Seitz-filtratie van het virus leverde een relatief hoog percentage (13%) bacterieel verontreinigde
fikraten. Bij deze besmetting speelden een nieuw type filter vermoedelijk een belangrijke rol. Het
probleemisnognietgeheelbevredigend opgelost.
In 1982 werd nog een dertigtal kweken gemaakt met het BHK-productiesysteem, waarmee de
strategische voorraad ingevroren geïnactiveerd antigeen op zo'n 2.000.000 dosesvantype A, O enC
werd gebracht.
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PRODUCTIE V A N PROEFDIEREN
Dr.J. ß.vonDijk,Drs.P.deVrey enmedewerkers.
Enigebelangrijke puntenvandeverslagjarenwaren:
- In 1981werd de productie vankiemvrije kalveren te de Bilt met succesgecontinueerd. In 1982lag
hetaccentopdeproductie vankiemvrijebiggen.
- Na de afvoer van het oorspronkelijk bestand van de schapenunit te Lelystad,werd de unit in een
gewijzigdevorm herbevolkt.
- De laatste runderen te de Bilt werden afgevoerd,terwijl deschapenstapel terugwerd gebracht tot
een7-taljonge dieren,dieinprincipe eenbestemminghaddenvoor onderzoekdoeleinden.
- In de tweede helft van 1981 werd de varkensstapel te de Bilt geconfronteerd met de ongunstige
effectenvanhetzichmanifesterenvaneen porcine-parvovirusinfectie.
- Na aanvankelijke moeilijkheden ten gevolge van het hierboven gesignaleerde, kon eerst in 1982
metsucceswordenbegonnenmetdeopbouw vaneenspecific pathogenfree (spf)-varkensstapel te
Lelystad.
- Medio 1982werd de productie van runder- en schapenbloed t.b.v. de afdeling Productie van het
Hoofdgebouw door het Toeleveringsbedrijf te Lelystadovergenomen. De bloedieverantiesaande
VestigingVirologiewerdenverder uitgebouwd.
- Helaaskonnietwordenontkomen aandeongunstigeeffectenop hetafleverenvanproefdierenc.q.
broedeieren door de verhuizing van de afdeling Rotterdam naar Lelystad en de daarmee gepaard
gaandereorganisatie vanhet CDI.
Vooral desectoren productie vanspf-broedeieren en M.D.-biggenondervonden hiervan de weerslag.
Bedrijf De Bilt
Rundvee.
Doordat het niet mogelijk was de vraag naar spf-kalveren via de rundveestapel te Lelystad te
honoreren, werden in 1981 van een aantal aangekochte, hoogdrachtige runderen met behulp van
sectiocaesariaspf-kalverengewonnen.Ditwerd in1982t.b.v.deVestigingVirologie herhaald.
Hiermede werd ervaringopgedaanvoor het indetoekomst tevolgen beleid betreffende de productie
van spf-kalveren. Gebleken is hierbij dat er t.o.v. de vragen van onderzoekszijde een grotere
flexibiliteit mogelijk isen dat de status van de op deze wijze „geboren" spf-kalveren voldoet aande
eisen, zoals die nu gesteld worden. Bij de tot nu toe uit aangekochte hoogdrachtige runderen
gewonnen kalverenwerdslechtséénmaalbijeenkalft.o.v. BVDantilichamenaangetoond.
Demoederdierenwerden,evenalsvorigjaar,direct nadeoperatie naarhetzelfde gastbedrijfvervoerd,
waar de veterinaire verzorging in handen was van de vakgroep Verloskunde en Gynaecologie en de
vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Buitenpraktijk van de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Op deze manier werden een 20-tal operaties uitgevoerd. In 1982werd bijeen
seancevandeproductie van6kalveren in2dagengebruik gemaaktvaneen3-talrunderenuitdeunitte
Lelystad,waarbij 1 kalfnietlevensvatbaar bleekte zijn.
Na het eerste kiemvrije kalf in maart 1980, begon in 1981 de productie op gang te komen, welke
productie in1982door externe oorzakenstagneerde.
Ondanks het optreden van enkele kinderziekten bleek het systeem goed te functioneren. Bijnaalde
kiemvrije kalveren werden geproduceerd t.b.v. de vestiging Virologie te Lelystad, éénmaal werd op
dezewijze 1 stierkalfterwereldgebrachtvoordefokkerij inde R.U.te Lelystad.
Met de verdere afvoer van de nog aanwezige runderen, die gedeeltelijk gebruikt werden voor de
winningvankiemvrije- enspf-kalveren werd voortgegaan,zodat medio 1982geenrunderentede Bilt
meeraanwezigwaren.
Deze runderen werden bij slachting vervolgd op de effecten van het verrichten van één of meer
sectio's,antepartum,gedurende delaatstejaren.
Levering spf-kalveren:
Vestiging Rotterdam (1981)
VestigingVirologie (1981+1982)
VestigingVirologie (1981)
Levering kiemvrije kalveren:
VestigingVirologie (1981)
Toeleveringsbedrijf Lelystad(1981)

6dieren(direct nageboorte)
10dieren(direct nageboorte)
1dierviaspfopfok te Lelystadtot 6weken.
: 10dieren
: 1 dier (stiert.b.v. fokkerij)
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Varkens.
Eind 1981 werden de effecten van het optreden gedurende de 2e helft van 1981 van een porcine
parvovirus-infectie metalsgevolg,datverschillende zeugenverwierpen ofgustbleven,overwonnen.
Eenuitgebreide screeningvande MD-sectordoor deafdelingVirologie vandeVestiging Rotterdamgaf
een hoog antilichaamniveau bij de zeugenstapel te zien, zodat enting met gedood vaccin achterwege

kon blijven.
Regelmatig werd ook weer onderzoek gedaan op Salmonella m.b.v.faecesmonsters vanalle varkens.
erwerdenafentoe positieve bevindingengedaan(S.brandenburg,S.pomona).
Bovenstaande ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt in samenhang met de steeds
strengere eisen van het wetenschappelijk onderzoek om te beginnen met de verschoning van de
varkensstapel.
Hoewel reeds in 1981hiermede eenaanvangwasgemaakt, werden de resultaten doorkruist door de
bovenvermelde infectie.
Eerst medio 1982 kon overgegaan worden tot de definitieve opbouw van een spf-varkensstapel te
Lelystad, aangezien toen de problematiek (het constateren van titers t.o.v. porcine parvo virus bij
biggen)overwonnen bleek.

Biggen-operatief.
In 1981 en 1982 zijn in totaal 23 spf operaties verricht en 10 operaties voor winning van kiemvrije
dieren. Hiervoor werden 30moederdierenvanheteigenbedrijf en 3aangkochtezeugengebruikt.
Ditlaatstei.v.m.verversingvandefoklijnen.
T.b.v. deopbouw te Lelystadvaneenspf varkensstapel werden 4spf operatiesverricht en2kiemvrije
operaties.Deoverige kiemvrije operaties werdenverrichtt.b.v.devestiging Virologie.
In het totaal werden 320 biggen geproduceerd, waarvan 18 biggen dood ter wereld kwamen en de
eerstetwee wekener47stierven.
Dit hoge uitvalspercentage is te wijten aan de in 1982 ingevoerde opfok in isolatoren, waarbij in het
begin technische en zoötechnische probleempjes een rol speelden (deze isolatoren waren oorspronkelijk kippenisolatoren en werden gereconstrueerd voor het gebruik voor biggen) en eenmaal
eenernstige infectievanhaemolytischestaphyloccen nogalwatslachtoffers heeftgevraagd.
Afgeleverdwerden:
92biggen
Vestiging Hoofdgebouw(incl. Rotterdam)
34biggen
Vestiging Virologie
39biggen
Toeleveringsbedrijf Lelystad
1 big.
RIV
Deoverige biggen werden aanhet bestandvanhet bedrijf toegevoegd. Hierbij inclusief de biggen,die
medio 1981overgebracht waren naar Lelystadendaarbijonderzoekeen positieve reactie vertoonden
t.o.v.hetporcine parvovirusendeswegeweer naarde Biltwerdenafgevoerd.

Biggen M.D.
Erwerden gedurende de beide verslagjaren uit 143worpen 1545biggengeboren,waarvan 113doodgeboren en tot speenleeftijd er 213 zijn uitgevallen t.g.v. doodliggen, laaggepportegewicht, verminderde vitaliteit, enselectie op achterblijvers, die voor onderzoek naar de vestiging Hoofdgebouw
(voorheen vestiging Rotterdam) werden ingezonden. Daarnaast heeft het optreden van de porcineparvovirus infectie tot gevolg gehad, dat de tomen gedurende een aantal maanden in 1981 zeer
onregelmatig waren,hetgeen het aantal doodgeboren biggenende uitvalop latere leeftijd zeker ook
vergroot heeft.
Afgeleverd werden:
Vestiging Hoofdgebouw (incl.vestiging Rotterdam) : 359biggen
VestigingVirologie
: 518biggen
AcademischZiekenhuis Utrecht viaCPBZeist
: 71biggen
DupharWeesp
: 76biggen
Derden(Coveco)
: 181 biggen.
Eenbeperkt aantalzeugjeswerdaanhetbedrijfsbestandtoegevoegd.
Vooral gedurende 1982moest een vergroot aantal dieren aanderden worden afgezet t.g.v. de reeds
eerder gesignaleerde stagnatie in afleveringsmogelijkheden door de overplaatsing van de afdeling
Rotterdamendereorganisatie vanhet CDl.
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In het kader van het Project Aujeszky onderzoek van de vestiging Virologie werd het vaccinatieprogramma met dood vaccin tegen Aujeszky van een aantal zeugen gecontinueerd om voldoende
seropositieve biggentekunnenleveren.
Ten behoeve van de vestiging Virologie werd bij een 4-tal biggen van 4 weken een eenzijdige
nephrectomie uitgevoerd,waarnaorganenendierennaardieVestigingwerden overgebracht.
Volwassenvarkens.
Eenaantaloudere zeugenwerd geselecteerd voor afvoer viade Coveco. Ook eenpaaroudere beren
enenigeuitgeselecteerde jonge berenwerden afgevoerd.
Tweezeugenstierven,1 t.g.v.warmtestressen 1t.g.v.hetnietkunnenwennenaanvastbinden.
Geleverdwerden.•
Vestiging Virologie
2drachtige zeugen
Vestiging Rotterdam
8drachtige zeugen
Duphar
2gustezeugen

Schapen.
Tot mei 1982werd wekelijks 300 ccgedefibrineerd bloed geleverd aandevestiging Virologie. Nadie
datumwerd deleverantieovergenomen door hetToeleveringsbedrijf te Lelystad.
Zowel in mei 1982 als september 1982 lammerden een beperkt aantal ooien af. Van het groepje van
mei werden 3ooien viasectio verlost voor de winning van spf-lammeren, die te Lelystad verder spf
werden opgefokt t.b.v.eenonderzoeksproject. Vanhetgroepje vanseptember werden 6ooien met8
lammerennaaraanleidingvaneenaanvraaginmeigeleverdaande Rijksuniversiteit te Groningen.
Inde loop vanhetjaar 1982werden de oudere schapen afgevoerd enbleef eenkoppeltje van 7jonge
dierenover. Dezedierenwerdengereserveerdvoor het onderzoek.
Spf-pluimvee en broedeieren.
Aangezien eind 1982bleek, dat deafname vanspf-broedeieren verachter bleef bijde verwachtingen,
werd 1 superisolatoruitdeproductiegenomen metdebedoelingdeze begin 1983telatenvolgen door
eentweede.
Vandekleine isolatoren wordt steeds meergebruik gemaaktvoor hetaanhoudenvanvoor het onderzoek belangrijke kleinestammen,o.a.lijn 15b,Valo,Spafas,Cornell-S, K28.
Tijdensbeideverslagjarenwerden ca.90.000eierenperjaargeraapt.
Debevruchtings-enuitkomstpercentages warenzeerbevredigend.

Leveringen spf pluimvee:
Vestiging Virologie
Vestiging Rotterdam
Afd. Pluimvee Doorn
RIVBilthoven
Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn
Leveringen spf broedeieren:
Vestiging Virologie
Vestiging Rotterdam (Hoofdgebouw)
Afd. Pluimvee Doorn
Bact.Laboratorium vanhet
Academisch Ziekenhuis Dijkzigt
RIVBilthoven
Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn
T.b.v.eigenbedrijfvooraanfokencontrole

620 dieren
1975dieren
2019 dieren
5dieren
5dieren

39047
29790
18880
2190(na1-6-1982geenwekelijkse levering meer)
5730
640
14060

Van de geproduceerde eieren werd ca. 15%uitgeselecteerd en verkocht voor niet wetenschappelijk
onderzoek i.v.m.hetongeschikt zijnvoor dit onderzoek. Door dereedsgesignaleerde terugvalvande
afname van spf broedeieren t.g.v. de verhuizing van de vestiging Rotterdam en de afdeling Pluimvee
Doorn endedaarmede gepaardgaande reorganisatie vanhet CDl,moest naasthethierbovengenoemdekwantum nogeenbelangrijke hoeveelheid eieren voor niet wetenschappelijke doeleinden worden
afgezet. De hieruit getrokken conclusie enhetgevolgdaarvan ishierbovenvermeld,nl.inkrimpingvan
deproductie.
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BEDRIJFLELYSTAD.
Rundvee.
Inde loop vanbeide verslagjaren werden 55kalveren geboren,waarvan er 25werden afgeleverd aan
verschillende instituutsafdelingen t.b.v. onderzoekdoeleinden. Een drietal kalveren werd dood
geboren, een tiental afgeleverd aan de Coveco en de overigen aan het rundveebestand toegevoegd.
Een tweetal oudere runderen werd eveneens afgeleverd voor onderzoek, terwijl een 5-tal oudere
dieren werd geselecteerd enafgevoerd via de Coveco. Het toevoegen aanhet bestandvaneen groot
aantal kalveren was het gevolgvanhetfeit,dat medio 1982de bloedleveranties t.b.v. het gehele instituut door het toeleveringsbedrijf werd overgenomen. Daarbij kwam naar voren,dat het beschikbaar
zijnvanvoldoende bloeddonoren,dienimmergelacteerd hadden,noodzakelijk was.
Tevens is het steeds duidelijker geworden, dat het operatief winnen van spf-kalveren een betere
afstemming geeft op de zich de laatste jaren gewijzigde vraag van onderzoekszijde. Mede hierdoor
werd besloten hetfokken vanspf-kalveren inde unitte gaanafbouwen,hetgeentot slot zalleiden tot
het aanhouden vaneen aantal dieren in de unit t.b.v. de bloedproductie en die voldoen aande eisen,
daarvoor noodzakelijk.
Naastdeafleveringvanca.680Ibloedt.b.v. deafdeling Productie vanhet Hoofdgebouw werd ook de
hoeveelheid bloed,geleverdaandevestigingVirologie vanca.170Iin 1981opgevoerd naarca.210Iin
1982.
Schapen.
Nadat in 1981de laatste schapen van het oorspronkelijke bestand waren afgevoerd, werd begonnen
met het overbrengen vande groep schapen vande afdeling parasitologie naar deschapenunit. Naeen
groepje van 12dieren,waarvan een 5-tal maandelijks werd gecontroleerd op Cu en SDHwaarden in
het bloed zonder afwijkingen, en nadat dit groepje goed had afgelammerd,werd overgegaan tot het
overbrengenvandegehelegroep,waarvaninmiddelseenaantalreedsafgelammerd hadbijde afdeling
Parasitologie. In de unit werden 36 lammeren geboren, waarvan er 3 dood waren bij de geboorte.
Aangevoerd werden 22lammeren vande afdeling Parasitologie en 11viasectio gewonnen lammeren
uit De Bilt,waarvaner 6strenggeïsoleerd werden opgefokt. Dit laatste groepje wasbestemd en werd
afgeleverdvooronderzoek vandeVakgroep pathologie vande Faculteitvoor Diergeneeskunde.
Vandeoverige lammeren werden er 35afgeleverd t.b.v. parasitologisch onderzoek. Eenaantal ooitjes
werd toegevoegd aan de fokgroep, waarvan enkele dieren werden geselecteerd alsminder geschikt
voorverderefokkerij.
In het kader van de reeds bij het rundvee gememoreerde overgang van de bloedproductie t.b.v. het
instituut,werdook deschapenstalingeschakeld.Afgeleverd werd in 1982t.b.v.devestigingVirologie ±
101bloedent.b.v.het Hoofdgebouw ±391 bloed.
De afvoer van de laatste groepjes schapen in 1981 van het oorspronkelijke bestand betekende een
afsluiting vaneen periode vanveel onderzoek n.a.v. het zichsteeds voordoende probleem van de Cu
intoxicatie.
Als afsluitend experiment werd een enting uitgevoerd bij 1dier van een groepje van drie met 500 cc
pensvloeistof, afkomstig van 2 fistelrammen van het IVVO te Lelystad gedurende 3 weken 1x per
week. Dit i.v.m. het feit, dat de pensflora van de unit-dieren zeer marginaal was, o.a. ontbraken de
protozoën. Reeds 1week nade laatste toediening van de pensvloeistof met een normale flora, bleek
het schapover een normale flora te beschikken. De 2contactdieren bleken toen reeds met het begin
vandeopbouw vandenormaleflorabezigtezijnen3maandendaarnaeveneenseenvolledige normale
pensfloratehebbenintegenstellingtot hetgroepje van3,datalscontroledieren fungeerde.
Eveneens worden regelmatig gecontroleerd de Cu-waarden in de faeces en bloed en de diverse
leverenzymen inhet bloed.(SDH,LDH en Y-gt). Bijdesectie op 24-10-1981verricht door Prof. Dr.
P.Wensvoort, bleken de Cu- en leverenzymwaarden van het groepje zichgenormaliseerd te hebben
of zichte normaliseren t.o.v. deverschillende waarden bijdeaanvangvanhetexperiment. Bijhet controle-groepje blekenbijsectieverschillende leverenzymwaarden afwijkend.
Varkens.
Nade mislukte poging om reeds in 1981tot het begin vande opbouw vaneenspf-varkenseenheid te
Lelystad te komen (telkenmale positive titers t.o.v. procine-parvo-virus), kon medio 1982 opnieuw
worden gestart.
Als uitgangsmateriaal werden drachtige zeugen van de afdeling De Bilt van het Toeleveringsbedrijf
benut, waarvan de biggen aldaar op spf-basis operatief ter wereld werden gebracht. Direct bij de
„geboorte" werd bloed vande biggen afgenomen enserologisch onderzocht op p.p.v.-titers. Waren
146

deze negatief, dan werden de dieren m.b.v. een container overgebracht uit de couveuses, waarin de
dieren individueel op spf-basis werden verzorgd, naar een isolator, waar de dieren gehuisvest bleven
tot de uitslagvaneentweede bloedonderzoek bekend was. Het bloed voor dit onderzoek werd getapt op een leeftijd van 14dagen tot 3weken. Was het serologisch onderzoek t.o.v. p.p.v. van deze
monstersook negatief, danwerden dedierenm.b.v.devervoerscontainer overgebracht naarLelystad.
InLelystadwerden dedierenondergebracht inhetopfokgedeelte vande runderunit.
Inhet totaal werden 25zeugjesen 14beertjes aangevoerd,waarvan 5beertjes voor onderzoeksdoeleindenopdegewenste leeftijd c.q.gewicht werdenafgeleverd.
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PUBLICATIES
Barteling,S.J.,F.WagenaarandA.L.J.Gielkens:
The positively charged structural virus protein (VP,) of Foot-and-Mouth disease virus (type O,)
containsahighlybasicpartwhichmaybeinvolvedinearlyvirus-cellinteraction.
J.Gen.Virol., 1982,62,357-361.
Polypeptides of 'trypsin-resistant' (TR) variants of foot-and-mouth disease virus type O, (BFS
1860) were analysed by electrofocusing and two-dimensional gel electrophoresis. In contrast to
parent O,virus,trypsintreatment ofthesevariantsdidnot reduce their infectivity andtheir ability to
attach to susceptible cells, although VP, was cleaved as in the parent virus. In OTR,, one of the
cloned isolates,anadditional polypeptide (VPA) with amol. wt. approx. 31x 103(31K), wasfound
which resembled VP, (28K) in being positively charged and cleaved by trypsinization of the virus
into aneutral 18K polypeptide (P18) and astrongly basic fragment (pi > 10) with a mol. wt. of
approx. 6K (P6).Thesefindingssubstantiate the hypothesisthat VPAisanelongated VP,.While P18
fragments of both trypsin-treated parent virus and OTR progeny viruses focused at identical
(neutral) pH.P6fragments of trypsinized OTRvariants (including OTR,) were evenmore positively
chargedthan P6of parent virus.Thisdifference inchargeof the P6polypeptide maybe responsible
for the retained cell attachment ability of trypsinized OTR viruses. The data are discussed with
respecttotheknownaminoacidsequenceof VP,ofthecloselyrelated O, Kaufbeuren.
Bekkum.J.G.van:
Respiratory diseaseinthebovinecausedbyviruses.
In: Proceedings Xllth world congress on diseases of cattle; the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
sectionworld associationfor buiatrics, 1982.-Vol. I,p. 17-20.
Viral respiratory infections are mainly aproblem in the intensive cattle industry. Numerous viruses
use the respiratory tract asport of entry, some of these causinggeneralized infections. Representatives of both groups cancause respiratory disease.They belongto severalvirusfamilies andhave
diverse biological characteristics. The tools for diagnostic and epidemiologic investigations are
reviewed.
In the Netherlands the most important viral infections involving the respiratory tract are those
caused by BHV,, and RSB- and BVD-viruses. These are briefly discussed. Vaccinations are
practiced, but an integrated approach based in detailed knowledge of the peculair properties of
eachvirus,anditsinteractionwiththe hostandtheenvironment will benecessaryfor more effective
control.
Bercovich,Z.,C. D.Weenink andC.W. Spek:
Serological diagnosis of Erysipelothrix rhusiopathiae: A comparative study between the Growth
Inhibition Testandthe Complement Fixation Test.
Vet.Quart., 1981,3,19-24.
A Complement Fixation Test (CFT) was developed for the diagnosis of Erysipelas infections. The
results of that work were compared with those of the Growth Inhibition Test (GIT), and they
showed that the CFT wasvery usefulto determine whether ananimal had been vaccinated or was
stillsufferingfrom the disease.The CFTisasreliable asthe GITindetecting recent aswellaschronic
infections,butitsvalueislimitedwhere animalsareexaminedfor their responsetoavaccination.
Thetestisquick,easy,andsafeto conduct.
Bercovich,Z.,C. D.Weenink-van LoonandC.W. Spek.
Serologicaldiagnosisof Erysipelothrixrhusiopathiae:
Acomparative studybetweenthegrowth inhibitiontestandthecomplement fixation test.
I.P.V.S.congress Mexico 1982.Biz.144.
Berg,H.S.vander, P.W. de LeeuwenC.D.W. König:
Eenonderzoek naardeaetiologie van'startdiarree' bijmestkalveren.
Studies on the Aetiology of Neonatal Diarrhoea inVeal Calves.
Tijdschr. Diergeneesk., deel 106, afl. 24,1981.
Aherdof sixty-two vealcalveswasstudiedto determine whether there wasarelationship between
neonatal diarrhoea andinfectionswith rotavirus,bovine coronavirus,Salmonellaand K99-positive £.
coli.
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Examination of the animals was negative for salmonellosis. Clinical findings andserological testing
didnotsuggestthat K99-positive £.coliwasafactorinaetiology.
Bovine coronavirus was isolated from the faeces of asmall number of calves,only afew of which
were affected with diarrhoea. A few faecal samples were found to harbour bovine coronavirusas
wellasrotavirus.
Rotavirus was isolated from the faeces of alarge number of calves;excretion of the virus was only
associated with diarrhoea insome cases.A definite conclusion could therefore not be drawn from
the findings, although they suggested a possible role of rotavirus in the aetiology of neonatal
diarrhoeaofvealcalves.
Boer,G.F.de,H.J.L.Maas,J.vanVlotenandJ.E.Groenendal:
Horizontaltransmissionoflymphoid leukosisvirus.Influenceof age,maternalantibodies anddegree of
contact exposure.
Avian Pathol.,1981,10,343-358.
Eight groups of 1-day-oldor 8-week-old chickens were exposed by contact to lymphoid leukosis
virus(LLV)infection.Fivegroupsof about 60spfchickenswere used.Threegroupsofthesamesize
were progeny from LLV vaccinated hens. Five groups were housed in one chicken house in close
contact with a large number of immunologically tolerant chickens (virus "spreaders"). On two
occasions infectious LLVwasrecoveredfrom air/dust samplescollected inthis house.Inthe second
houseasmallnumberofcongenitallyinfectedbirdsgeneratedamilddegreeof LLVexposure.
Itwasdemonstrated thatinfection bycontact mayleadto lymphoma formation andcongenitalvirus
transmission.The incidence of virus infection and LL mortality inthe groups of birds exposed at 8
weeks of age were significantly lower than inchickens exposed at 1day of age.Inaddition, about
100-fold differences innumbersof LLV-associated white blood cellswere observed between both
agegroups. These results indicate that inaddition to resistance to tumour formation, resistance to
LLV infection develops in the chicken with increasingage.
Maternal antibodies,present inthree groups exposed at 1 dayof age,reduced the rate of infection
andtheincidenceof LL.
Boer, G. F. de, F.W. Orthel, M. Krasselt, H. L. Oei,W. J.Pereboom andL. G. Barendregt:
Comparative 50% protective dose assays(PD50) of Marek's diseasevirus strain CVI988.
J.Biol.Stand.,1981,9,15-22
Six 50%protective dose (PD50) assaysof cell-associated Marek's disease (MD) virus strain CVI988
were performed in five laboratories. Three strains of chickens and different batches of MDV
CVI988 were used.The PD50of cell-associated MDV CVI988 wasfound to beabout 40f.f.u. Since
the rangesof the 95%confidence intervals of the PD50estimations were relatively wide,these tests
were of low accuracy. Flatprobit regressionlineswereobtained inthreetrialsindicatingthepresence of anumber of chickens that responded poorly to the vaccination against Marek's disease. No
indication was obtained for acorrelation between the result of PD50 estimations and the natural
resistanceagainst MDofthechickensused.
Boer,G.F.de,O.J.H.Devosand H.J.L.Maas:
Theincidenceoflymphoid leukosisinchickensinthe Netherlands.
Zootecnica Int., 1981,10,32.
The prevalence of infections andmortality causedbylymphoid leukosis virus(LLV) were studied in
representative stocks of laying-type chickens inthe Netherlands during the years 1973 to 1979.In
1978 the mean percentage of LLV infected embryos amounted to 9,3%. From blood samples of
two-month-old pullets about 30% LLV isolates were obtained. About 11/2-year-old laying hens
yielded 11% to 22% LLV-positive blood samples. The various flocks demonstrated a mean LL
mortality between0,4%and2,8%duringtheconsecutiveyears.
Boer,G.F.de:
Amethodforthe controloflymphoid leukosisinchickens.
Abstract 20th Poultrysciencecongress,Zichron Yaakov, Israël,1982.
Boer,G.F.de:
Agerelatedresistanceto lymphoid leukosisvirusinthegeneticallysusceptiblechicken.
In:Advances incomparative leukemia research 1981/ David S.YohnandJamesR.BlakesJee.editors. Elsevier North Holland,Inc.,1982,p.375-376.
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Boersema,J.H.,P.J.Lewing-van der WielandF.H.M.Borgsteede:
Benzimidazol-resistance inafieldstrainof Haemonchuscontortusinthe Netherlands.
Vet. Rec.1982,J10,203-204.
Bokhout, B.A.,C.vanGaaienand Ph.J.vander Heijden:
Aselectedwater-in-oilemulsion:Composition andusefulnessasanimmunological adjuvant.
Vet. Immunol.Immunopathol., 1981, 2,491-500.
Aselected water-in-oil (W/O) emulsion wasevaluated interms of stability and antibody-response
andside-effects inexperimentalanimals.
The results from stability tests performed at 4 °C and 37 °C indicate a storability of the W / O
emulsion of more than ayear under normal storage conditions. The antibody-response of rabbits
after injection of £. coliK99 antigen and bovine serum albumin (BSA) usingthe W / O emulsionas
vehicle was generally significantly higher than the response to the same antigens injected within
incomplete Freund's adjuvant (IFA):twenty daysafter thefirst antigeninjection the rabbits injected
withantigenintheW / O emulsionshowedaverageanti-K.99andanti-BSAtitreswhichwere ca5xas
high asthe titres in sera from rabbits injected with the antigens in IFA. Thirty-two and forty-two
daysafterthefirstantigeninjectionsthe W / O groupshowedanti-K99titreswhichwere respectively ca 3.5x and 2x higher than titres inthe IFAgroup,while anti-BSA titres inthe W / O group were
respectivelyca13xand 5.5xhigherthaninthe IFAgroup.
Intra-muscular and/or subcutaneous injection of the W / O emulsion inrabbits andpigsresulted ina
slight degeneration of localtissue.When antigenswere present inthe emulsion granulomatas were
often observed.The rise intemperature inpigsafter injection of killed £.co//0149: K91,K88inthe
W / O emulsionwascomparablewiththat inducedby£.coliinphysiologicalsaline.
From these results it is concluded that the W / O emulsion is likely to be a promising basis for
veterinary vaccinesandthattheapplicationofthe W / O emulsion maycontribute tothelimitation of
thenumberofanimalsusedfor raisingantibodiesforgeneralimmunological purposes.
Borgsteede,F.H.M.andW. P.S.vander Burg:
Wormburdensinadultdairycattle.
In:Epidemiologyandcontrolofnematodiasisincattle.
(Eds.P.Nansen,R.J.JorgensenandE.J.L.Soulsby).
Current topicsinVet. Med.andAnimal Sei.1981, 9,131-139.
Borgsteede;F.H.M.:
Experimental studiesonthehostspecificityof Ostertagia Spp.incattleandsheep.
Parasitology 1981,82,185-187.
Borgsteede,F.H.M.:
Observationonarresteddevelopment of Ostertagiaostertagiinthe Netherlands.
Proc.9th.Int.Conf.W.A.A.V.P. Budapest 1981,p.30.
Borgsteede, F. H. M., D. Oostendorp, W. P.J. vander Burg, H. E. Harmsen en H. vanTarrij:
Profylaxe van maagdarmworminfecties door middel vanhet Paratect® bolussysteem.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981,106,1255-1264.
In1979and 1980,the effectiveness of the Paratect ® bolussysteminthe prevention of gastrointestinalinfections incalvesandheiferswasstudied.Theboliusedeachcontained 13.5gof baseactivity,
equivalent to 22.7 gof morantel tartrate. The drug was released over aperiod of approximately
90daysinthe reticulo-rumen.
In 1979, an experiment was carried out on acalf-rearing farm. During the grazing season (from
June 13to October 30),the eggoutput, larval differentiation and increase in body weight of thirty
calves treated with abolus before the start of the grazing season were compared with untreated
controls. Treated and untreated groups were kept separately throughout the season. As only a
negligible pasture infectionwasavailableatthetimeof turningout,harmfulinfection levelswere not
built uponthe grass.Therefore, no difference inthe gaininweight between the two groups could
be observed.The parasitological parameters, however, showed that there was ahigher egg output
inuntreatedcalves.
In 1980, an experiment was done in a regional investigation centre. Twenty-eight calves and
twenty-two heifers were available. Half the number of animals in each group was treated with a
bolusbefore thestart ofthegrazingseason(for theheifersApril 16,forthecalvesMay6).Attheend
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of the grazing season (the end of September) treated calves showed an average gain in weight of
12.9kgcompared with untreated calves.Treated heifersshow anaveragegainof 7.0 kgatthe time
of housing(July14)comparedwith untreatedanimals.
During the housing period, the difference increased to 22 kg on an average towards the end of
September. The egg output in treated calves and heifers was very low (lowest EPG: 150) compared with untreated animals (highest EPG: 1200). In either year the treated animals never hada
Nematodirus-eggoutput, in contrast with untreated animals. TWchur/s-eggs were observed in both
groups.
Borgsteede,F.H.M.,W. P.J.vander BurgandJ.F.S.Reid:
Theefficacyofoxfendazole administered asaboluscomparedwithadrenchformulation.
Vet.Quart., 1981,3,101-103.
In a flock of 40 ewe lambs of the Texel breed the anthelmintic oxfendazole was tested in two
different formulations, a2.265 per cent suspension and a4 gram bolus containing 151 mg active
ingredient. All treatments were basedon adose rate of 5mg/kg body weight. Faecalexaminations
and larval differentiations were carried out on the day of treatment andtwo andseven days later.
Nodifferences inefficacy were apparentbetween thetwo treatedgroups.
Oxfendazole ineitherformulation was 100percenteffective inremovingthe majorstrongylids and
trichostrongylids.
Alower activitywasseenagainst Strongyloidespapillosus.
Borgsteede,F.H.M.:
Experimentalcross-infections withgastrointestinal nematodesofsheepandcattle.
Z.Parasitenkd., 1981,65,1-10.
Five parasite-free lambs and five parasite-free calves were infected experimentally with 20,000
third stage gastrointestinal nematode larvae cultured from faeces of sheep from five different
farms. Inthe sameway five lambs andfive calveswere infectedwith larvae cultured from faeces of
calvesfrom fivedifferent farms. Host specificity of the nematodeswasdetermined usingthe following parameters: infection rate: number, size, and stage of the worms; their distribution within the
gastrointestinal tract; and the onset, duration, and level of egg production. The conclusions with
regardtothedifferent speciesare:
Almostexclusively incattle
Skrjabinagialyrata
Stronglyadaptedto cattle
Ostertagiaostertagi
Moreadaptedtocattlethantosheep Cooperiaoncophora,C.surnabada,C.punctata,
Trichostrongyluslongispiculahs
Nospecialhostpreference
T.axei, 0.leptospicularis, S.kolchida
Moreadaptedtosheepthanto cattle C. curticei,T. vitrinus,T.colubriformis, 0. trifurcata,
Teladorsagiadavtiani, Haemonchuscontortus,
Strongyloidespapillosus
Stronglyadaptedtosheep
0.circumcincta, Oesophagostomumvenulosum
Almostexclusively insheep
Chabertiaovina
Borgsteede,F.H.M.:
Experimentswiththe Paratect s bolussystemincalves.
Parasitology 1982,84, XXXIV-XXXV.
Borgsteede,F.H.M.:
Parasitesonstamps.
Parasitology 1982,84, LVI.
Borgsteede,F.H.M.andJ.K.van Dasler:
Nematodirus battusinsheepinthe Netherlands.
Trop. Geogr. Med.1982, 34,292-293.
Borgsteede,F.H.M.en D. Oostendorp:
De invloed van afwisselend weiden op de eiuitscheiding van maagdarmwormen en op de groei van
kalverenenlammeren.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982, 107,841-846.
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During the period from 1975 to 1977,the faecal eggoutput of gastrointestinal nematodes and the
gaininweight ofagroup of calvesandagroup of eweswith lambsonpasturesalternately grazed by
the two groups,were compared with the eggoutput andthe gaininweight of agroup of calvesand
agroup of eweswith lambs not grazed alternately. The annual level of the eggoutput was identical
in each comparable group. Variations in larval differentiation were observed between the groups
grazedalternately or not.
More host-specific speciesof worm showed ahigher eggoutput inthe calvesandlambswhich were
not alternately grazed. Both calves and lambs, which were not grazed alternately, showed ahigher
host-specific Ostertagia-eggoutput. Lesshost-specific specieswereeasilytransferredto another host.
Haemonchuscontenuswasfrequently found to bepresent incalvesand Cooperiaoncophorainlambs.
Theannualgaininweightofthecalvesinthecomparable groupswasthesamethroughout theyears.
Eachyear lambsgrazed alternately showed highergainsinweight compared with animals not alternately grazed. However, it isapparent from the literature that management systems are an importantfactor and therefore these results merelysuggestthat more satisfactory resultsmaybeobtained
byalternategrazing.
Borgsteede,F.H.M.:
Worm burdensincows:theeffect ofantihelmintic treatment ontheparasitic eggoutput.
Vet.Parasitol.,1982,9,233-231.
The effect on the nematode eggoutput of antihelmintic treatment with levamisole after parturition
wasstudied in agroup of 298cows onfour farms inthe province of Groningen,andthree farms in
the province of Noord-Brabant (The Netherlands).Two faecalsampleswere taken,thefirst within
48hpostpartum,andthesecond 14dayslater. Halfthe number ofcows were treatedafter the first
sampling. Faecal examinations were made by culturing a fixed amount of faeces, counting the
larvae,calculatinganLPG(numberof larvaepergoffaeces)andmakingalarval differentiation.
From the first sampling it became clear that with some exceptions egg output was generally low
(mean LPG 7.9). Most of the cows (87.9%) were positive for Ostertagia spp. Of the other species,
Trichostrongylus spp. were found in 47.7% of the samples and Cooperia punctata in 30.5%. Less
frequent were Bunostomumphlebotomum (13.1%), Oesophogostomum spp. (9.4%), Cooperia
oncophora/surnabada (8.7%) and Haemonchus contortus (7.7%).Thelatter specieswasonlyfound on
farmsin Noord-Brabantandwasrelatedto thegrazingof sheeponthecattle pastures. Inmore than
60% of thecows inbothprovinceswith anLPG-valueabove 20,C.oncophora/surnabadalarvae were
present,while H.contortuslarvaewerefound in50%ofthosecowsin Noord-Brabant.
Highestcountsweregenerallyobserved incowslactatingfor thefirsttime,butsometimes individual
cowsof older ageshowed ahigheggoutput. Thehighest LPG-valuefound inthisstudywas228,in a
first-lactatingcow.
The second sample of treated animals, 14daysafter the first,showedthat the LPGwas significantly
reduced from 7.6-1.4 (P < 0.001), while in the non-treated cows the reduction of the LPG was
from 6.7-6.1,whichproved to benot significant. However, allspeciesseenprior to treatment were
stillpresentafter treatment.
Borgsteede,F.H.M.andW. P.J.vander Burg:
Worms burdens incows.
II.Ananalysisofthepopulationof nematodesintheabomasaofadult dairycows.
Vet. Parasitol.,1982,10,323-330.
Over aperiod of one year, from February 1979-February 1980, the abomasa of four dairy cows
were examined eachweek for the presence of parasitic nematodes. Basedonthe identification of
adult male worms, Ostertagia ostertagi (94%) and Trichostrongylus axei (75%) were the most
prevalentspecies,andHaemonchuscontortuswasabsent.Totalworm burdensvariedfromzero (one
cow) to 100890. The geometric mean total number was 3011.The geometric mean number of
arrested larval stageswas685.Of the adult worm burden,more than 85%consisted of 0.ostertagi,
about 12%of T.axei, the remaining 3%wasother species.No relationship could befound between
worm burdensandtheageofthecow,theweightoftheabomasumorthemilk yield.
The adult Ostertagia burden was highest in the period July-September. The numbers and the
percentages of arrested larvae were highest in winter, lowest in summer. Besides those of 0.
ostertagi,small numbers of arrested larvae of 7. axei were observed from September onwards.
Cows from farms with azero-grazing system hadsignificantly fewer worms than cows from other
farmsindependently ofthetime ofthe year.
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Borgsteede,F.H.M.andJ.F.S.Reid:
Oxfendazole efficacy incalves:Acomparisonof oralandintraruminalroutesofadministration.
Vet.Quart., 1982,4,139-141.
Twenty-seven calves of the Dutch Friesian breed were housed after their first grazing seasonand
divided into 3groups,eachof 9animals.Two ofthegroupswere treatedwith oxfendazole 9.06 per
cent suspension administered either orally or intraruminally,whilst the third group was retainedas
an untreated control. No differences in efficacy were observed between the two treated groups
and oxfendazole administered by either route was 100 per cent effective in removing adult
populationsofthemajorstrongylidsandtrichostrongylids present.
Borgsteede,F.H.M.:
Theinfectivity of some nematode parasitesof reindeer (Rangifertarandus L.) andelk (A/ceso/cesL.) for
cattleandsheep.
Z. Parasitenkd.,1982,67,211-215.
Cross infections were carried out by dosing parasitic-free calves and lambs with third stage
nematode larvae cultured from the faeces of reindeer and elk. Two lambs each received 20,000
larvae from reindeer, andone lamb 20,000 larvae from elk. One calf received 50,000 larvae from
reindeer andone 50,000 from elk. The animals were killed 28days after infection. Eggoutput did
not differ significantly between the lambs nor between the calves,but inthe lambs the output was
much higher than in the calves (highest count 4300 versus 275). Worm counts varied among the
animalsindependent oftheoriginofthelarvae.Thehighesttakewasfound inthelambinfected with
larvae from elk (81.5%) andthe lowest inthe calf infected with larvaefrom elk (15.1%).Ostertagi'o
leptospicularis was the dominant species (80% or more) and the only other species present were
Skrjabinagia kolchida and Spiculopteragia boehmi. The latter was found in ahigher percentage (14.0
and 10.4) in the animals that received larvae cultured from elk faeces. Under natural conditions 0.
leptospicularis is possibly the only pathogenic species that can play arole incross contamination to
cattle andsheep.
Dawson,M.,P.Birout,D.J Houwers:
Comparisonofserological testsusedinthree state veterinary laboratoriesto identify meadi/visnavirus
infection.
Vet. Rec, 1982, 111,19,432-434.
Frankenhuis,M.T.,C.G.vanLieshout,J.A.AssinkandTh.J.Spierenburg:
PCBpoisoninginexoticfishofpreyat Blijdorp Zoo.
Verhandlungsbericht desXXIII Internationalen Symposiumsüber die ErkrankungendesZootiere.
Halle/Saale 1981.Akademie Verlag Berlin1981.
Gielkens,A. L.J.and D.J.Ellens:
Application of purified 5-aminosalicylic acid as substrate in enzyme-liked immunosorbent assay
(ELISA).
In: De Leeuw, P.W., Guinee, P.A. M. (eds): Laboratory diagnosis in neonatal calf and pig diarrhoea.
Curr.Top.Vet. Med.Anim.Sei.,1981,13,33-39,Martinus Nijhoff Publishers.
Gielkens,A.L.J.,A.A. Ressang,J.IJzermanandJ.Quak:
Test protocol of an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies
againstbovine leukosisvirus.
Vet.Quart., 1981,3,34-37.
Inthis communication the test procedure is described for anindirect enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)for thedetection of antibodies against bovine leukosis virus (BLV).Test seraare
incubated in polystyrene microtiter plates sensitized with a partly-purified preparation of BLV.
Bovine antibodies are detected with anti-species immunoglobulin conjugated to the enzyme
horseradishperoxidase,followed bytheadditionoftheenzymesubstrate.
Gielkens,A.L.J.and D.J.Houwers:
Development of aserologic ELISA for equine infectious anemia and application of asimilar assay in
maedi/visnacontrol inthe field.
In: Wardley, R. C , Crowther, J. R. (eds): The ELISA:enzyme-linked immunosorbent assayinveteri-
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nary research and diagnosis. Curr. Top. Vet. Med. Anim. Sei., 1982, 22, 192-202, Martinus Nijhoff
Publishers.
Gielkens,A.L.J.andA.J.M.Berns:
Differentiation of Aujeszky's disease virus strains by restriction endonuclease analysis of the viral
DNA's.
In:Aujeszky's disease/ G.Wittmann andS. A. Hall(eds.).- Brussels-Luxembourg: ECSC,EEC,EAEC,
1982,p. 3-13.
Aujeszky's disease virus (ADV) DNA of 16 field isolates, including the four NIA-3 strains with
different biological properties,andfive modified live virus vaccine strains wasanalysed by cleavage
with restriction endonucleases. After cleavage of the high molecular weight DNA from purified
virionsorfrom infectedcells,fragments were separatedbyagarosegelelectrophoresis, transferred
to nitrocellulosefiltersandhybridisedwith radioactive ADV DNA.
The BamH1 and Kpn1 cleavage patterns of virion DNA isolated from the highly virulent isolate
NIA-3 could be readily differentiated from that of the vaccine strain MK-25. Digestion of NIA-3
DNA by BamH1 yielded at least 14fragments with molecular weights between 0.9 x 106and 26 x
106 daltons. Eight NIA-3 fragments co-migrated with fragments generated by BamH1 cleavage of
MK-25 DNA. Cleavage patterns similar to those of virion DNA were obtained when the Southern
blotting hybridisation technique was applied to intracellular DNA from NIA-3 of MK-25 infected
cells.
The Kpn1 DNA fragment patterns of thefivevaccinestrainsdiffered markedly from eachother and
from those of 14of the field isolates of ADV. These field isolates inturn were also different from
each other, although some strains appeared to be more closely related than others. Isolates from
two clinical casesof Aujeszky's disease (AD) in pigs in the field exhibited DNA fragment patterns
identical to those of the modified live virus vaccines used to vaccinate the herd shortly before the
problemarose.
Theseobservationssuggestthatrestriction endonucleaseanalysisofviral DNA maywellprovetobe
anadequatetoolfor unambiguous identification ofADV isolatesfromthefield.
Grootenhuis,G.:
Mastitisprevention byselectionofsires.
Vet. Rec, 1981,101,258-260.
The hypothesis that milk cell counts in first lactation daughter groups can provide an indication of
future mastitis susceptibility was investigated. Heifer groups with low cell counts were found to
have older half-sisters (from the same sire) with lower subclinical and clinical mastitis rates. Older
half-sisters of heifers with higher cell counts demonstrated ahigher rate of subclinical and clinical
mastitis.
Grootenhuis,G.:
Hetmelkcelgetalalsparameter voor degevoeligheidvoor mastitis.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981,106,543-545.
The statement that milk cell counts infirst-lactation daughters provide asatisfasctory parameter in
selectingbullsfor inheritance of increased resistanceto mastitis isaccountedfor Ingreater detail by
knownfactandtheresultsof personalstudies.
Groothuis, D.G.andG.Grootenhuis:
Heteffect vaneenintramammairevaccinatieopeenexperimentele Staphylococceninfectie.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981,106,304-313.
A commercial vaccine for intramammary inoculation to prevent staphylococcal mastitis was tested
underexperimental conditions.
Groups of cows which were vaccinated in allfour quarters, in two quarters in the dry period and
whichwere notvaccinated respectively werechallengedintramammary withamixture ofoc,ß, a+3,
haemolyticof Staphylococcusaureusduringlactation.
After challenge, severe mastitis developed in most cows. Unlike cows in the half- and nonvaccinated groups, the vaccinated cows did not show a rise in body temperature. The anti
#-haemolysin titre inthe serum was higher inthe vaccinated than that inthe non-vaccinated group
butafterchallengethisdifference wasreversed.
The half-vaccinated group showed titres which were between those of the other two groups.This
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experiment does not suggest that vaccination offers substantial advantages inacute staphylococcal
mastitis. Besideshavingabeneficialeffect onmilk production,vaccinationpreventsfever,which isa
usefulphenomenonasregardstheclinicalpictureasawhole.
Groothuis, D.G.:
Eengevalvanmastitisveroorzaakt door Streptococcusviridansbiotype IV.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981, 106, 367-370.
A case of clinical bovine mastitis caused by infection with Streptococcus viridans,biotype IV was
reported.
Of adairy herd of twenty-three cows,three animalswere severely affected with clinical mastitis of
at leasttwo quarters ineachcow. Streptococcus viridans, biotype IV,pure culture wassubsequently
isolatedontwo occasionsfromeight quartersofthesecows.
Following experimental infection with the isolated Streptococcus viridans inanormal lactating cow,
mastitisappearedwithsymptomsverysimilartothoseobserved inthespontaneouscase.
The organism cultured four daysafter infection,was identified asbeingthe same organism used to
induceinfection.
It is concluded that Streptococcus viridanscould be pathogenic for the bovine mammary gland
probably for other species.
Groothuis, D.G.andJ.F.Frik:
Eenvergelijking van het gevoeligheidspatroon van staphylococcen geïsoleerd uit runderuiers in 1974
en1980.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982, 107,883-888.
In 1974(1973-1975) the Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) for 693strainsof staphylococci
isolated from bovine udders originating either from the national randomized mastitis survey or
from farms with mastitis problems were determined. The antibiotics used were penicillin,
nafcillin, cloxacillin, neomycin, streptomycin, lincomycin, novobiocin, rifamycin and Chlortetracycline. In 1980, 370 strains from the randomized survey were examined for the same antibiotics
plus cephalonium, kanamycin and quinaldofur. The proportion of strains originating from the
randomized surveysshowingaMICfor penicillin higherthan0.16 I.U./ml.was 35.6percent in 1974
and34.1percent in1980.
Only minor changes were observed for the majority of other drugs studied. Despite the continued
useofantimicrobialdrugsinthetreatment of mastitis,changesinthesensitivity of staphylococci were
not observed since 1974.
Haagsma,J.,M.Kuik-Simon enE.A.ter Laak:
Botulisme bijwatervogels inNederland in 1978-1980.
HetVogeljaar, 1981,29,57.
Haagsma,J.,L.M.O'Reilly, R.Dobbelaer andT. M.Murphy:
Acomparisonofthe relative potenciesof various bovine PPDtuberculins innaturally infectedtuberculouscattle.
J.Biol.Stand.,1982,10,273-284.
Atuberculin testingtrialwascarried out inthe Republic of Irelandinnaturallysensitizedcattle inten
herds in which Mycobacteriumbovis infection had been diagnosed. Tests were performed on 152
tuberculin test positive cattle, 117 of which on post-mortem examination had confirmed M. bovis
infection. Seven bovine purified protein derivative (PPD) tuberculins were potency tested. The
methodof assaywasbasedonafour-point dose-response designandthree bovine PPDtuberculins
were assayedagainstthe European Economic Community (E.E.C.) standardfor bovine PPDtuberculin ineachgroup of eight animals. Two dilutions, at fivefold intervals,of each of the four bovine
PPDtuberculins were injected intradermally into eachanimalandwere randomly allocated to four
siteson each side of the neck. All reactions were measured asincreases in skinfold thickness 72h
after injection. Variations in potency were found between some of the bovine PPD tuberculins,
includingtuberculins produced inthesamecentre.The E.E.C.standardfor bovine PPDwith astated
potencyof 50000 Community Tuberculin Units(C.T.U.) mg 'of PPDwasthe mostpotenttuberculin andthe Weybridge, routine issue,bovine PPDwith anestimated potency of 3800 C.T.U. mg"1
PPDwasthe least potent tuberculin.The estimated potencies of the other tuberculins tested were
asfollows: the proposed international standard for bovine PPD (Rotterdam), 38250 C.T.U. mg"1
PPD; the Belgian reference preparation for bovine PPD, 27500 C.T.U. mg -1 PPD: Rotterdam,
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routine issue,bovine PPD,25500 C.T.U. and 24500 C.T.U. mg-1 PPD;United States Department
of Agriculture (U.S.D.A.),routine issue,bovine PPD,15000 C.T.U.ml 1.
Hage-Noordam,A.W.,J.M.A. Polen P.W. de Leeuw:
Cryptosporidiumbijcachectische mestkalveren.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982,107,497-502.
CoccidiaofthegenusCryptosporidiumwere detected inhistologicalsectionsofthesmallintestine of
three vealcalves.Autopsy was performed on these calvesaspart of astudy of the aetiology of the
syndrome 'cachexia' invealcalves. Inaddition,typical 4MCryptosporidium oocysts were observed
inthe bowel contents of one of two histologically positive calves examined andseven out of eight
other cachectic calves in which coccidia had not been detected on histological examination. The
changes of the mucosa of the small intestine observed are described and the possible role of
cryptosporidiosis inthepathogenesisoftheselesionsisdiscussed.
Hendriks,J.andG.vanVliet:
Someexperiments onnon-oralvaccinationagainstDictyocaulusviviparusincattle.
(Proc.10thSymp.Scand.Soc.Parasitol.)
Information 1981,16,42-43.
Hendriks,J.,E.Bethlehem,J.vanEkios,J.M.MiechelsandN.C.vanSchaik:
EimeriainfectiesbijschapeninNederland.
Trop.Geogr. Med.1982,34,292.
Hilbink, F.,M.Vertommen,J.TibbenenW.van't Veer:
De immunofluorescentietest bij de diagnostiek van enkele pluimveeziekten: Vervaardiging van conjugatenentoepassing.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982,107,167-173.
The preparation and testing of conjugates for use in the direct fluorescent antibody technique in
infectious bursal disease, Newcastle disease, infectious laryngotracheitis and infectious bronchitis
are described. It isshown that, when particular conditions are met, the technique is auseful substitutefor oradjuncttotheisolationof virus,whichrequiresmoretimeandlabour.
Hoskam,E.G.,G.J.deGraaf, N. Noormanen H.J.Over:
Zinkvergiftiging bijveulens.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982,107,672-680.
Symptoms appearing infoals inthe areasurrounding azinc smelter during anumber of years inthe
latesixtieswerefoundtobe dueto zinc poisoningin1972.
Closer examination showed that zinc poisoning was confined to animals grazing near the smelter,
this area being enlarged during the winter. It was plausible that the disease and mortality were
associated with the fact that the foals had been grazing for some months on pastures containing
concentrations ofzincof 500ppmofdrymatteror over.
Houwers, DirkJ.,Arno L.J.GielkensandJanSchaake,Jr.:
An indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies to maedivisnavirus.
Vet. Microbiol.,1982,7,209-219.
An indirect enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)for the detection of antibodies to maedivisnavirus(mvv) insheep isdescribed,inwhichmicrotitre platesaresensitizedwith apartly purified
preparationof mvv.Theantibodies boundaredetected byahorseradishperoxidase conjugate.
The results obtained with ELISA on atotal of 493 serum samples from several commercial flocks
were compared to those of aroutine agargelprecipitation test (AGPT) andacomplement fixation
test(CFT).
All samples which scored positive in AGPT, CFT or both (20.8%) were also found positive by
ELISA. Inaddition,with ELISA afurther 11.5%of the samples were positive. Serum samples from
maedi-free flocks, from sheep suffering from sheep pulmonary adenomatosis and from lambs
immunized against other viruses were all negative by ELISA. The assayhasbeen used routinely for
some years andproved to be specific,sensitive andsuitedfor screening of large numbers of serum
samples.
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Ingh, T. S.G. A. M. vanden,J.Verhoeff andA. P. van Nieuwstadt:
Clinical and pathological observations on spontaneous bovine respiratory syncytial virus infections in
calves.
Res.Vet.Sei. 1982,33,152-158.
Kloosterman,A.,F.H.M.Borgsteede,J.Jansen,J.J.KoopmanandD. Oostendorp:
Farmmanagementfactorsinrelationtotrichostrongylosis incalves.
Proc.9th.Int.Conf.W.A.A.V.P., Budapest 1981,p.30.
Laak, E.A.,ter:
Besmettelijke baarmoederontsteking bijpaarden(CEM). Eenoverzicht.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981,106,9-24.
The properties of the bacterium, symptoms, post-mortem findings, diagnosis, therapy, control,
preventionandepizootiologyofcontagiousequine metritis 1977(CEM)arereviewed.
Thisdiseasewaspreviouslydiagnosed inmostofthecountries surroundingthe Netherlands,buthas
notbeenreportedsofarinthe Netherlands.
On the analogy of the system adopted in other countries, acode of practice was developed to
preventandcontrolthisdiseasewhenitisdiagnosed.
Leeuw,P.W. deandP.A. M.Guinée.
Laboratorydiagnosisinneonatalcalfandpigdiarrhoea.
Current TopicsinVeterinary MedicineandAnimalScience,1981,Vol.13.

Leeuw, P.W. de,J. M.Wijsmuller,J.W. Zantingaand M.J. M.Tiefen:
Comparison of intranasal and parenteral vaccination against Aujeszky's disease in 12-week-old pigs
from immunizeddams.
In:Aujeszky's disease / G.WittmannandS.A. Hall(eds.).- Brussels-Luxembourg:ECSC,EEC,EAEC,
1982,p. 143-155.
Leeuw, P.W.de,J.W. A.Tiessink, P.J.StraverandA.Moerman:
Bovinecoronavirusincalvesandtheirdetection inthe laboratory.
In: Proceedings Xllth world congress on diseases of cattle; the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
sectionworld associationfor buiatrics,1982.-Vol. 1,p. 222-227.
The resultsoftwo testsfor the detection of bovine coronavirusincalffaeces,ELISAand NIIF, were
compared.With ELISAmore sampleswere scored positive;aconsiderable number of sampleswas
found positive inonetest only. Bothtestscanbeusedfor largescalework f.i. infield investigations.
Formaximumscorescalvesshouldbesampled repeatedly.
Experimental infections of SPFandgnotobiotic calveswith several bovine coronavirus isolates had
different clinical effects. However, as the clinical pattern with one particular isolate was poorly
reproducible, conclusions with respect to strain differences could not be drawn. Virus shedding
periods,accordingtotheresultsof ELISA,variedfrom 0-7 days.
ELISA examination of faeces collected during autopsy of 300 calves from the field, revealed that
12%wascoronavirus-positive, ascompared to 32%for rotavirus and 29%for the K99antigen of £.
coli.

Leeuw, P.W. de,J. M. Wijsmuller, J.W. Zantinga andM.J. M.Tielen:
Intranasal vaccination of pigsagainstAujeszky's disease.
I.Comparison of intranasal and parenteral vaccination with anattenuated vaccine in 12-week-old pigs
from immunizeddams.
Vet.Quart., 1982,4,49-56.
Apilot experiment in 10-week-old sero-negative pigsshowed that intranasal (i.n.) vaccination with
104to 108plaqueforming unitsof Bartha's Kstrainof Aujeszky's disease(AD) virusinduced agood
antibody response and resulted in nearly complete protection against diseasefollowing severe i.n.
challenge two months post-vaccination (p.v.). In addition, excretion of challenge virus was much
reduced ascompared to that in unvaccinated controls.
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The main experiment was p e r f o r m e d w i t h 1 2 - w e e k - o l d pigs f r o m dams revaccinated shortly
before parturition. One group was vaccinated intranasally with 10 6 TCID 5 0 o f the Barthastrain, t w o
groups parenterally with a commercially available modified live virus vaccine based on the same
strain and one group was left unvaccinated.
Intramuscular (i.m.) vaccination had a slow but distinct serologic effect; a second i.m. vaccination
after 24 days resulted in abooster response. I.n. vaccination gave afaster serologic effect than i.m.
vaccination and titres continued to increase over along period.
Six pigs of each group w e r e challenged after 6 weeks and four pigs after 4 months, together with
f o u r or five unvaccinated litter-mates.
At 6 weeks p.v., one of the control pigs died after challenge and the other controls showed a mean
g r o w t h arrest period of 12 days, reflecting severe clinical disease. No vaccinated pigs died. The
animals vaccinated once intramuscularly w e r e less severely affected than the controls, the mean
g r o w t h arrest period being 6.5 days. The pigs vaccinated intranasally or twice intramuscularly were
very well protected and on an average did not loose weight.
At 4 months p.v., all pigs survived the challenge, but clinical disease of varying severity developed in
alle groups. The intranasally vaccinated pigs w e r e markedly better protected than the pigs vaccinated once or twice intermuscularly. The mean g r o w t h arrest periods of the different groups w e r e
more than 19daysf o r the controls, 13.5 and 12daysf o r the pigs vaccinated intramuscularly once or
twice and 7days f o r the intranasally vaccinated pigs.
Particularly after the challenge at 6 weeks p.v., the intranasally vaccinated pigs excreted much less
virus than the parenterally vaccinated pigs. In this respect there was little difference between pigs
vaccinated intramuscularly once o r t w i c e , but both categories excreted lessvirus than the controls.
It isconcluded that i.n. vaccination of pigs against A D ispromising enough t o warrant further study,
particularly asameanst o overcome interference of maternal antibodies w i t h active immunization.
Lensing, H. H. en H. L. O e i :
Enige opmerkingen over veterinaire vaccins.
Pharmac. W e e k b l . , 1981,H ó , 100-104.
Some aspects of veterinary vaccines, including Dutch legislation, registration, testing ands manufacturers,are discussed.
Lensing, H. H., L. P.Jager en H. L. O e i :
Geloven is goed, maar controleren is nog beter. Enige opinerende gedachten over de kwaliteitsbewaking van diergeneesmiddelen (immuno-biologische en farmaceutische produkten) d o o r de rijksoverheid.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982, 107,907-914.
Some views o n official quality-guarding o f veterinary medicines (immunological and pharmaceutical
products) are presented. The concepts of quality, quality policy, requirements, licence of batches
of registered products and studies associated with quality control of veterinary medicines are
examined more closely.
Maas, H.J. L , H. W . Antonisse, A k k e J.vander Z y p p , J. E.Groenendal and G. L. Kok:
The development of t w o W h i t e Plymouth Rock lines resistant to Marek's disease by breeding f r o m
survivors.
Avian. Pathol., 1981,10,137-150.
A programme to develop resistance to Marek's disease (MD) in chickens in t w o non-inbred W h i t e
Plymouth Rock (WPR) lines by breeding f r o m survivors was initiated in 1968 and since then nine
generations have been produced. In each generation only sires and dams which survived heavy
exposure to virulent M D virus ( M D V ) , Dutch strain K, either by inoculation (for the first t w o
generations) or by contact-exposure (for the following seven generations) were used.
Inthis long term trial ahigh level o f resistance to M D was reached within five generations; thereafter
no marked further increase in resistance could be obtained. Susceptibility to M D , reflected by M D
mortality ineachgeneration,was expressed as%incidence of MD.
Statistical evaluation of M D susceptibility in the nine generations of the t w o lines revealed a
significant interaction between M D mortality and t w o sources of variation, sex and generation. N o
overall line effect was f o u n d , but there was asignificant line x generation interaction. The remaining
interactions were not significant.
Results indicate that breeding f r o m survivors f o r development of resistance to M D is feasible.
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Exposure of birds to either artificial (by injection) or contact challenge with virulent strain K MDV
changed lines of birds highly susceptible to MD into highly resistant lines in a few generations.
Complete resistanceto MDwasnotattained.
Maas,H.J.L, G.F.de Boer andJ.E.Groenendal:
Influence ofageatinoculationwithleukosisvirusoneggproduction.
Arch.Geflügelk., 1982,46,150-157.
The purpose of thisinvestigation wasto examine theinfluence ofthe inoculation of leukosisvirusat
different agesontheeggproduction.
Six age groups of leukosis virus-free White Leghorn chickens, housed in one filtered air positive
pressure house,were inoculated onthe same daywith leukosis virus of subgroups Aand B at 1 day
and 2,4, 6,8and 10weeks of age.Aseventh agegroup,housedseparately,served asuninoculated
controls. At the midpoint of lay the six age groups were challenged with leukosis virus of either
subgroup Aor B.
Eggproduction was measured by the hen-house and hen-day methods; both were computed for
eachbirdindividually andtermed coded eggproduction;resultswere ranked andsubjectedto nonparametric statistical tests. Ineach group the individual production datawere alsodistributed over
sixequalclasses.
The meaneggproduction inthe variousage-groups showedsignificant differences. Eggproduction
in group 1(chickens inoculated with leukosis virus at 1-day-old) was markedly lower than in the
other groups, although production in groups 2 and 4, inoculated at 2 and 6 weeks of age, also
showedsomedepression.Inviewofthelow eggproduction ingroup 2adepressiveinfluence ofthe
early leukosis virus inoculations cannot be excluded, but for group 4 evidence showed that
inoculation hadnobearingoneggproduction.
A challenge infection at the midpoint of laydid not show aneffect, either on eggproduction or on
mortality. Apparently fot both these characteristics aninfleunce of challenge at that ageisnot very
important.
Eggproduction ofthegroupsinoculated at4,8and10weeks ofagewere notsignificantly different.
We conclude that under the conditions of this experiment the inoculation with leukosis virus of
infection-free birds at the age of 4 weeks or older did not exert a depressive influence on egg
production.
Maas,H.J.L, AkkeJ.vander Zypp,J.E.GroenendalandG.L. Kok:
Evaluation of resistance to Marek's disease inthree White Plymouth Rock lines and intwo reciprocal
crosses.
Avian Pathol.,1982,11,1-9.
Two White Plymouth Rock lines (WPR), both developed into lines resistant for Marek's disease
(MD), and one commercial WPR line, supposedly susceptible to the disease, were mated in a
number of combinations to evaluate resistanceto MDintheir pure-andcrossbred progeny. Forthis
purpose the pedigreed 1-day-old progeny chicks were exposed to 3-week-old spreader chicks
which hadbeen inoculated at 1-day-oldwith virulent MDvirus(MDV) andrearedwith themfor the
wholeexperimentalperiodof 15weeks.
Responseto the challenge showed that resistance to MD inthecrossbredswasintermediate to that
of resistant andsusceptible parentallines.Itappearedthat,besidesasex effect inthe male progeny,
the trait for MD resistance was most effectively transferred to the crossbred progeny by the
resistant maleparents.
The rather high level of resistance to MD observed in the progeny of crossmatings between
resistant males and susceptible females suggested that resistant males can be employed for
upgrading MDresistancein(commercial) stock.
Maas,H.J.L, G.F.de BoerandG.L. Kok:
Agerelatedresistanceto avianleukosisvirus.
II.Influence ofageatinoculationonmortalityandcongenitaltransmission.
Avian Pathol.,1982,11,103-112.
Six agegroups of specified pathogen free White Leghorn chickens housed inthe samefiltered air,
positive pressurebuilding,were inoculatedat 1 day,2,4,6,8and 10weeksof agerespectively, with
amixture of leukosis viruses of subgroups A and B. Birds which died during the experiment were
examinedfor grossandmicroscopicallesions.
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The incidence of lymphoid leukosis (LL) in the various groups was inversely proportional to the age
of first virus exposure, i.e., mortality was 62.5% in the group inoculated at 1-day-old and decreased
to zero in the group inoculated at 10 weeks of age. In the age group inoculated at 8weeks, only one
chicken succumbed t o the disease.
Congenital transmission of leukosis virus (LV) was detected only in chickens inoculated immediately
after hatching o r at 2 weeks of age. In the latter group, all leukosis virus positive embryos were
derived f r o m one hen only. A seventh age group, housed in aseparate filtered air, positive pressure
building, served asuninoculated controls.
Challenge infection was p e r f o r m e d on the same day w i t h chickens of allgroups at agesvarying f r o m
59 t o 71 weeks. Testing of pooled e m b r y o extracts collected between 1and 15 weeks post challenge did not change the virus shedding pattern. Eventhe chickens of the control group which w e r e
challenged (for the first time) at 71weeks o f age remained negative f o r congenital transmission.
The results of this experiment show that the chickens inoculated w i t h LV at 4weeks o f age o r older
had a l o w incidence o f LL (decreasing to zero when the chickens w e r e inoculated at 10 weeks of
age) but did not congenitally shed virus.

Maas, H.J. L., G. F.de Boer and J. E. Groenendal:
Age related resistance t o avian leukosis virus.
III. Infectious virus, neutralising antibody and tumours inchickens inoculated at various ages.
Avian Pathol., 1982, 11, 309-327.
Viraemia and neutralising antibodies w e r e determined in chickens o f six age-groups following
inoculation w i t h leukosis virus of subgroups A and Bat the age o f 1day, and 2 , 4 , 6, 8 and 10 weeks
respectively. The birds were kept in a filtred air positive pressure (FAPP) house. A seventh
agegroup, accommodatedin aseparate FAPP-house,was used asan untreated control.
Serum samples, received at b i w e e k l y intervals between 1-17 weeks post-inoculation, f r o m birds of
the groups inoculated at 4, 6, 8 and 10 weeks of age,showed at 1week post-inoculation a transient
viraemia f o l l o w e d by neutralising antibodies at the later sampling times. Neutralising antibody t o
subgroup A virus was detected in nearly all birds tested;this was not so f o r antibody t o subgroup B.
Inallf o u r groups the average titre of the f o r m e r antibody was higher thanthat o f the latter.
Midway through the laying period birds of each group inoculated with leukosis virus, and some of
the uninoculated controls, were challenged by infection with either subgroup A o r B virus.
At termination of the experiment survivors f r o m each group w e r e tested f o r the presence of
leukosis virus. The virus recovery was p e r f o r m e d with plasma samples, white blood cell p r e parations and expiant cultures of various organs. The plasma samples w e r e all negative; the great
majority o f b l o o d cell specimens received f r o m birds inoculated early w i t h leukosis virus w e r e positive, whereas the majority of the preparations f r o m the birds inoculated later remained negative.
The organ expiants f r o m the t w o youngest age groups w e r e mostly leukosis virus-positive,f r o m the
birds inoculated at 4 weeks o f age the spleen and kidney expiants contained leukosis virus whereas
in the groups inoculated at 6, 8 and 10 weeks of age only the spleen expiants of birds challenged
w i t h subgroep A virus were positive.
In a subsidiary experiment, started 4 months after the challenge infection, four birds f r o m each
group ( t w o challenged w i t h leukosis virus o f subgroup A and t w o w i t h subgroup B) w e r e accommodated in isolators. The birds were challenged again, this time with Rous sarcoma virus (RSV) o f
the homologous subgroup used f o r the previous challenge. The tests f o r virus just prior to the challenge showed leukosis virus only in the white blood cell preparations f r o m the birds in the three
youngest age groups; the birds f r o m the older groups were virus-negative. The serological tests
after challenge showed neutralising antibodies t o both subgroups in birds o f nearly all groups.
Tumour formation at the site of injection was mainly observed in the chickens challenged with RSV
o f subgroup B.
The virological and serological results aswell asthe tumour response show that the immune system
o f birds between 0-4 weeks o f age is insufficiently developed to cope w i t h a controlled exposure
w i t h leukosis virus, whereas in birds of 4-10 weeks of age an adequate immunological response has
developed.
The significance of the presence of leukosis virus in sera, plasma, white blood cell preparations and
organ expiant cultures is mentioned. In programmes f o r the control of lymphoid leukosis in r e p r o ductive stock the useo f information on virus and neutralising antibodies is recommended.
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Moerman,A., P.W. de Leeuw, F.G.vanZijderveld, T. Baanvinger andJ.W. A.Tiessink:
Prevalence andsignificance ofviralenteritisin Dutchdairycalves.
In: Proceedings Xllth world congress on diseases of cattle; the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
sectionworld associationfor buiatrics, 1982.-Vol. 1,p.228-236.
Theprevalence andsignificance of infections with rotavirus,bovine coronavirusand K99-positive £.
coliinneonatalcalfdiarrhoea (NCD)wasstudied in21dairyherdsinthe Netherlands.Attentionwas
alsogivento the influence of zootechnical and management factors.The study involved 527calves
andinindividual herdslastedfortwototwelve months.Intwo oftheherds,actingascontrols,there
were no problems with NCD of any significance. The other herds all had experienced problems,
oftenfor severalyears.
Eachherdwasvisitedfor observation andsamplingtwice aweek. Calvesremainingintheherd were
followed for three weeks after birth. Faecalsampleswere examined by ELISAfor the presence of
rotavirus, bovine coronavirus and K99-positive £.coliand partly also by electron microscopy (EM)
andstandard bacteriological methods. Antibodies against the above agents incolostrum and serum
samplesweretitratedwith ELISA.
Rotavirus infections were found inall herds and in 54%of the calves,bovine coronavirus infections
in 16herdsinatotalof 9%of thecalvesand K99-positive £.coliinfections in8herdsinatotalof 11%
of the calves. Many of the virus infections remained subclinical. Retroviruses or calici-like viruses
were not observed and Salmonella was never isolated. K99-positive £.coliinfections were usually
observed within the first few days of life, rotavirus and coronavirus infections between day 3and
day 14, with for rotavirus apeak on days 7to 9. In herds with arelatively high virus score, virus
infectionsgenerallyoccurredatanearlierage.
Antibodies againstrotavirus andbovine coronaviruswere found inallcolostrum andserumsamples
tested;infections with these viruses usuallydid not leadto anincrease inantibody titre. Incontrast,
antibodies against the K99-antigen of £. coli were not found in any colostrum samples and most
calvesthat experienced aclinicalinfectionshowedaserologicalresponse. No difference wasfound
inthemeancolostralrotavirus antibodytitresofheifersandoldercows.
Diarrhoea was observed in 62%of all calves examined. Of those positive for rotavirus and/or for
bovinecoronavirus,71% hardlydemonstrated healthdisturbancesotherthandiarrhoea.Mortalityin
theviruspositivecalveswas2%.
The most important management and zootechnical factors appeared to be overcrowding, poor
hygieneandinadequate colostrumsupply. Itproved very difficult, however, to quantify the influence of each single factor. Improved management and proper treatment of affected calves in most
herdsprovedsufficient to reduce economical lossesof NCDtoalowlevel.

Molen,E.J.vander andJ.T.van Oirschot:
Congenital persistent swine fever (hog cholera). I. Pathomorphological lesions in lymphoid tissues,
kidneyandadrenal.
Zbl.Vet. Med.B,1981,28, 89-101.
Congenital persistent swine fever infections induced severe morphological changes in lymphoid
tissues. The most pronounced lesions were: depletion and destruction of lymphocytes, histocyte
hyperplasia with phagocytosis of lymphocytic debris in follicles and proliferation of reticuloendothelial tissue. The follicles (B-cell dependent areas) were more severely affected than the
thymus-dependent areas (T-cell dependent areas). There was hyperplasia of the adrenal cortex,
whichmay,atleastinpart,havebeenresponsiblefor thelymphocyte depletion observed.Inboth Tand B-celldependent areasof lymphoid tissuethere wasnomorphological evidencefor animmune
response.Inthe kidney nosignof animmune complex glomerulonephritis wasfound.These observationssupported previousfindingsthatastateof immunologicaltolerance existsinpigs persistently
infectedwithswinefevervirus.

Molen,E.J.vander andJ.T.van Oirschot:
Congenital persistent swine fever (hog cholera). II. Further pathomorphological observations with
specialemphasisonepithelial,vascularandnervoustissues.
Zbl.Vet. Med.B,1981,28,190-204.
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Pathological studies were performed on tissues derived from pigswith congenital persistent swine
fever (SF). Pigshadbeen infected both naturally andexperimentally. They died 2-22 months after
birth. Lesionsobservedinliver,pancreas,intestine,heart,respiratorytract,skinandcentral nervous
system mostly differed from those inacute SF.Regressive changes dominated inthe exocrine part
ofthepancreasandinthe intestine. Inthelattertheseresulted invillousatrophy inthesmallintestine
andnecrosiswith ulceration inthe large intestine.The distribution of lesionscorresponded with the
presence ofviralantigenpreviously observed. Regressivechangesofendothelium were aconsistent
finding in the vascular system. However, circulatory disturbances with diffuse intravascular
coagulation and haemorrhagic diathesis, seen in acute SF, were absent. Lesions in the central
nervous systemwere characterized byatrophy,chronic neurondegeneration,plexitisandenlarged
ventricles. Liver lesions were restricted to the interstitium and consisted of fibrosis, with mononuclearcellinfiltration.Thelungshadaninterstitialpneumoniawith degenerationand desquamation
of bronchial epithelium.Superficial necrosis anddesquamation with ballooning of epithelial cells of
thedeeper layerswere observedintheskin.

Molen, E.J.vander, H. P.van EgmondandW. E.Paulsch:
Chronic nephropathy insows andthe occurrence of ochratoxin A.
Proceedingsofthe Fourth Meetingonmycotoxinsinanimaldisease, 1981.
Molen,E.J.vander,A.A. BlokandG.J.de Graaf:
Winter starvationandmercury intoxication ingreyherons(Ardeacinerea)inthe Netherlands.
Ardea, 1982, 70,173-184.
A short cold spell inJanuary and February 1976caused amarked mortality among wintering Grey
Herons Ardea cinereain the Netherlands. This resulted in the next breeding season in a 19%
decreaseofthe population.
Analysis of 41specimens from the western part of the country revealed the presence of relatively
high residues of mercury andselenium. Inat least 5%of the birds (those with more than400 ppm)
liver mercury residues alone were considered lethal. In 20% of the herons (those with mercury
concentrations over 160ppm)sublethalresiduescombinedwithstressfrom undernourishment and
cold weather may have been fatal. The levels found varied widely: liver mercury 1.6-773, liver
selenium 1.5-23.2, kidney mercury 0.9-700, kidney selenium 2.7-14.4 ppm (all values in ppm dry
weight). Neither sex, age, condition or breeding experience correlated with residue levels. It is
concluded that the accumulation largely took place between the last autumn moult and the cold
period ofJanuary/February 1976andwascausedbylocalpollution.With one exception,all herons
with more than 160 ppm mercury in the liver were found in alimited area in the north of NoordHolland. The residues occurring in other rural areas did not differ from those in industrialised
regions.These generally remained below 100 ppm.The residues in herons from the northern part
of Noord-Holland were 4 to 10 times higher than hitherto observed in other bird species in The
Netherlands.Themolar ratiosof mercuryandseleniumvaried between 1 to 10(kidney) and 15to1
(liver).Theamount of mercury andselenium inthe kidneyshowed linearcorrelation. However, the
relative amount of selenium in the liver declined asthe mercury level rose. In most herons both
mercuryandseleniumlevelswere higherintheliverthaninthe kidneys.
In view of the origin of the birds it is suspected that the use of fungicides in agriculture was the
primarysourceofthe highmercuryresiduesinthenorthern partof Noord-Holland.
Nabuurs,M.J.A., B.A. Bokhout and Ph.J.vander Heijden:
Prevention of Post-Weaning Diarrhoea and Oedema Disease inpiglets byintra-peritonealinjection of
anadjuvantwithout antigens.
I.P.V.S.congressMexico 1982.Biz.12.

Nabuurs,M.J.A.,P.J.vander HeijdenandF.G.vanZijderveld:
Diarrhoea in Neonatal piglets caused by enterotoxigenic K99-positive E.coli;immunization of sows
usingaK99vaccine.
I.P.V.S.congress Mexico 1982.Biz.18.
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Nabuurs,M.J.A., B.A. Bokhoutand Ph.J.vander Heijden:
Intraperitoneal injection of an adjuvant for the prevention of post-weaning diarrhoea and oedema
diseaseinpiglets:afieldstudy.
Prev.Vet.Med.,1982,f,65-76.
Shortly before weaning, piglets were intraperitoneally injected with astable water-in-oil emulsion
serving asanadjuvant without anyadded antigens. The aim of this treatment wasto potentiate the
immune response to naturally occurring antigensof pathogenic organisms inthe gut,andthereby to
prevent post-weaning diarrhoea andoedema disease. Experiments were done on sevenfarms and
comprised more than 7,000 piglets. Resultsindicate apositive effect of the intraperitoneal adjuvant
injection on mortality rates,viz.average mortality rate after weaning decreased from circa 32%to
2%. Moreover, the needfor antibiotic treatment declined sharply. Astatistically significant positive
effect of adjuvant treatment was shown by adopting experimental schemes involving alternate
treatment with adjuvant and physiological saline, or adjuvant treatment and no treatment at all.
Possible side effects and prospects for the future of this alternative vaccination principle are
discussed.
Nieuwstadt,A. P.K. M.I.van,J.Verhoeff, T.S.G.A. M.vandenInghandE.G.Hartman:
Epizootiology of PI3-,bovine RS-andIBR-virusinfections indairy herdswithtraditional calfrearing.
In: Proceedings Xllth world congress on diseases of cattle; the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
sectionworldassociationforbuiatrics, 1982.-Vol. I,p. 124-130.
The epizootiology of Pl3-, bovine RS-and IBR-virus infections in rearing calves in dairy herds was
investigated. There was atendency of these infections to occur in sharp outbreaks. There was a
difference between Pl3- andbovine RS-virusinfections ontheonehandand IBR-virus infections on
theother hand.Circulationof Pl3- andbovine RS-virusoccurred everyautumninnearlyallgroups of
rearing calves. Often animals were infected with both viruses simultaneously. Bovine RS-virus
infectionscauseddiseaseof thelower respiratorytract.Inasurveyduringtheautumnof 1979lower
respiratory tract disease was observed in one or more animals in 15out of 18groups of calves in
association withabovine RS-virus infection. Bovine RS-virusantigen wasfound by immunofluorescence inlungtissueof calveswithsignsof pneumonia.There wasnoannualrecurrence of IBR-virus
infections in these rearing calves,though seropositive cows were found in all herds of the current
survey except one. IBR-virus infections caused upper respiratory disease in yearlings and sometimesbronchopneumonia inyoungcalves.Someinfections passedsubclinically.
Oirschot,J.T.van,N. Masurel,A. D. N. H.J.Huffels andW. J. J.Anker:
Equine influenza in the Netherlands during the winter of 1978-1979; antigenic drift of the A-equi 2
virus.
Vet.Quart., 1981,3,80-84.
Influenza virus A-equi 2 (Heq2Neq2) caused an epizootic in the Netherlands in the winter of
1978-1979. Horses vaccinated with A/Equi/Praha/56 (Heq1Neq1) and A/Equi/Miami/63
(Heq2Neq2) were also infected and showed clinical signs. The virus involved showed a marked
antigenic drift fromtheprototype andvaccinestrainA/Equi/Miami/63 (Heq2Neq2).
Infection of ferrets with the Dutch/79 isolates gave rise to high haemagglutination-inhibition
antibody titrestoanumberof A-Equi2-1963, 1968and 1979viruses.Theincorporation of thisvirus
intofuture influenzavaccinesshouldbeconsidered.
Oirschot,J.T.van, P.W. de Leeuwand D.vanZaane:
Earlyprotection aftervaccinationagainstAujeszky'sdisease.
In:Aujeszky's disease / G.Wittman and S.A. Hall(eds.).- Brussels-Luxembourg; ECSC,EEC,EAEC,
1982,p. 171-179.
Todetermine how soonprotection againstAujeszky's disease(AD) isinduced,pigswere vaccinated
with a modified live virus vaccine or an inactivated vaccine, and challenged intranasally with a
virulent strain of Aujeszky's disease virus (ADV) after 2,4or 8days.After 2-4 daysthe vaccinated
pigswere already partially protected,asshown byalower mortality, alessseverecourse of disease
and areduced excretion of virulent virus ascompared to that in the control pigs. Both vaccines
appearedto beequallyeffective inproducinganearlyprotection.
Sensitised peripheral blood lymphocytes and/or low levelsof neutralisingantibody,were detected
insome pigsonday6after vaccination.No interferon wasfound inthe seraof anyof the vaccinated
pigs.Possiblemechanismsunderlyingtheearlyprotective immunity arediscussed.
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Oirschot,Jan T.van,Dirk deJongandNico D. N. H.J.Huffels:
Effect of infectionswithswinefevervirusonimmune functions.
I. Response of lymphocytes from blood and lymphoid organs from infected and normal pigs to antiimmunoglobulin serumandprotein A.
Vet. Microbiol, 1981,6,41-57.
Pigsexposed to alow-virulent strain of swinefever virus (SFV) developed aninapparent infection.
At times when a transient leucopenia occurred, the periphal blood lymphocytes (PBL) were
unresponsivetothe mitogenicstimulusofanti-immunoglobulinserum(anti-lg)andprotein A.
Pigslethally infected with avirulent SFVshowed leucopenia unresponsiveness of PBLto anti-lgand
protein Afrom 2dayspostinfection untildeath.
Thissuggests adefect in Blymphocyte function inpigs infected with SFV.The unresponsiveness to
anti-lgappearednotto becausedbyareducedabilityof lymphocytesto redistribute their receptors
into caps,the presence of suppressor cells or absence of surface immunoglobulin bearing lymphocytesintheperipheral blood.Adirectactionofthevirusitselfalsoseemed unlikely.
Lymphocytes from spleen reacted as PBL. However, lymph node cells did not losetheir capability
to respondtoanti-lg.
These data suggest that achange in the migration pattern of anti-lg responsive lymphocytes could
accountfor theobservedunresponsiveness of PBLandspleenlymphocytes toanti-lg.
Oostendorp, D., F.H.M.Borgsteede,R.M.JonesandD. H.Bliss:
The efficacy of the Paratect® bolus system in the control of parasitic gastroenteritis in calves and
heifers.
32nd.Ann.Meeting E.A.A.P., Zagreb,Yugoslavia 1981,p. 1-9.
Opdenbosch,E.van,G.Wellemans,O.J.EllensandP.W. de Leeuw:
The neutralization of the indirect immunofluorescence test and the immunodiffusion test: two
detection methodsfor neonatalcalfdiarrhoeaviruses.
Acomparative studywith ELISAandelectron microscopy.
In:Current Topics Veterinary MedicineandAnimalScience,1981,13,53-57.
Osterhaus,A. D. M.E.,J.S.Teppema,R.M.S.Wirahadiredja andG.vanSteenis:
Mousepox inthe Netherlands.
Lab.anim.sei.,1981,31,704-706.
Two independent outbreaks of ectromelia in mice occurred inthe Netherlands. Inboth cases,the
causative viruswas isolated andidentified asectromelia virusonthe basisof serology, demonstration of antigen by indirect immunofluorescence, negative contrast electron microscopy, morphology of lesions on chorioallantoic membranes of embryonated chicken eggs,and cytopathogenicity
for mouse cells. Inoculation of the virus intothe dermis of rabbits demonstrated alow virulence for
thisspecies.

Over, H.J.,F.H.M.Borgsteede,Y.I.E.A.WetzlarandJ.N.vanderLinden.
Experiments with mixed infectionsof OstertagiaosteragiandFasciolahepaticaincalves.
In:Epidemiologyandcontrolof nematodiasisincattle.
(Eds.P.Nansen,R.J.Jorgensen,E.J.L.Soulsby).
CurrenttopicsinVet. Med.andAnimal Sei.1981,9,557-566.

Over, HansJ.:
Ecologicalbasisof parasitecontrol:trematodes withspecialreferencestofascioliasis.
Vet.Parasitol., 1982,11,85-97.
In this paper the main ecological components of selected animal trematode infection cycles are
considered with regard to the possibilities of control. The geographical distributions of Fasciola
hepatica,F.gigantica, Paramphistomummicrobothrium, SchistosomabovisandS. mattheeiare compared
in relation to the distribution patterns of their snail intermediate hosts. In order to constitute an
effective lifecycle host,intermediate hostandtheeggsandfreelivingstagesoftheparasiteoverlapin
the effective biotope. Comparing the biotopes of the different trematodiases it becomes evident
thatthey havemuchincommon particularly asthesnailintermediate hostsoccupyidentical nichesin
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afoodchain inwhich the pollution bythe host species results inabundant food for the snail. Moreover, the physical activities of herbivores, e.g.trampling down the turf, create favourable habitats
fortheintermediate host.
The dynamic nature of the freshwater snail habitats characteristic for trematodiasis, regularly
resultsinacomplete disappearanceoftheeffective biotopes inthefield.With regardtothe parasite
these effects are overcome by a long life-expectancy of egg-producing parasites in the host
population.Smallscalechanges inavailability of appropriate hostsfor successfulcercarialestablishmentarecompensated bytheextended periodofcercarialsheddingfromthesnailpopulation.
These features in combination with the survival of eggs and the grazing and drinking behaviour
characteristics ofthe hoststendto stabilize the potential oscillations intransmissionrate.Because of
thecomplicated nature of interdependency within the host-trematode-intermediate host complex,
theecological basewith regard to practical measuresisfundamentally wide. However,the pressure
uponthesituationbysocialandeconomic conditions limitsoperative possibilities considerably.

Pol,J.M.A., B.E.C.Schreuder, G.J.Kok en P.W. de Leeuw:
Cryptosporidium:een" nieuwe"factorindeaetiologie vanneonatale kalverdiarree?
Tijdschr. Diergeneesk., 1982,107, 503-510.
In recent years, Cryptosporidium,a coccidian parasite of the intestine, has been associated with
neonatal diarrhoea in calves. Current knowledge of the organism with regard to classification,
host-specificity, life, cycle, pathology, incidence, clinical treatment, prevention and diagnosis is
reviewed inthe present paper. Inaddition, Cryptosporidium infection incalves inthe Netherlands is
reportedforthefirsttime.Thetypical4micrometer oocystswere observedonmicroscopic examinationof thefaecesof athree-week-old calfwith severe diarrhoea andinthefaecesof three other
clinical normal calvesof the samegroup.Testsperformed simultaneously for the presence of rotaviruses, bovine coronaviruses or K99-positive E. coli were negative. Histological and electronmicroscopic studiesof the intestinesof orallyinoculated babymiceservedto verify the diagnosis of
cryptosporidiosis.

Ressang,A.A.,A.L.J.Gielkens,J.Quak andNel Mastenbroek:
Studiesonbovine leukosis.
VII. Furtherexperience withanELISAforthedetectionofantibodiesto bovine leukosisvirus.
Vet.Quart., 1981,3,31-33.
Anenzyme linked immunosorbent assay(ELISA) andthe agargelimmunodiffusion testwith bovine
leukosisvirusglycoprotein asantigen(AGIDT-BLVgp)werefurther usedtotest633bovineserafor
antibodies to BLV. Bothtestsdetected the samenumber of serapositive (149) or negative (464) for
antibodies. Nine sera were negative in the ELISA but found to be weakly positive (2 sera) or
bendingthecontrol line (7) inthe AGIDT-BLVgp. Ontheother hand 11serawere scored negative
in the AGIDT-BLV gp but were weakly positive (9 sera), positive (1), and strongly positive
(1) in the ELISA. Both tests are used routinely in the Institute as they complement each other,
specially ifserawith low antibody titers are under investigation. It isconcluded that ELISAcanfully
replace radioimmunoassays intheserodiagnosisofenzootic bovineleukosis.

Ressang,A.A., Nel Mastenbroek andJ.Quak:
Studiesonbovine leukosis.
IX. Excretionofbovine leukosisvirus.
Zbl.Vet. Med.B,1982,29,137-144.
Excretion of bovine leucosis virus (BLV) in cattle affected with enzootic bovine leucosis was
examined by contact exposure and by the inoculation of saliva, urine and faecal material using
three-months-old sheep and newborn lambs. Only 5of 17cattle had BLV intheir saliva.Of these,
two were detected by the inoculation of newborn lambs. All sheep and lambs injected with urine
and faecal material were serologically negative for antibodies to BLV throughout an observation
period of two years. Of the sheep exposed to contact infection none hadantibody to BLV over an
observation period of two years.One ofthefour calvesexposed inparalleltocontact nfection had
serumantibodiesto BLVthree monthsafter onsetofthe experiment.
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The authors conclude that faeces and urine from infected cattle are insignificant as sources of
infectionwith BLV.Viraltransmissionviasalivaispossible,althoughthenumber ofcattle with BLVin
their salivaislow. It isthus sufficient to strictly separate infected animalsfrom healthy onessoasto
prevent spread by contact (droplet) infection. Emphasis must be put on infection via colostrum,
milk,needlesandother instruments andbyblood,suckingvectors.

Rigter,I.A.T., H. B.vanLorn,P.W. de Leeuw, B.vanWalsemenG.H.A. Overgoor:
Praktijk-ervaringen met een geïnactiveerd vaccin voor de enting van runderen tegen de ziekte van
Aujeszky.
Field Experience UsinganInactivatedVaccineinAujeszky's DiseaseVaccinationof Cattle.
Tijdschr. Diergeneesk., 1981, 706,993-995.
Inthe autumn of 1979 approximately, 400 animals on twenty farms were inoculated twice against
Aujeszky's diseaseusinganinactivatedvaccine inapractice inthe Achterhoek (province of Gelderland). The animals vaccinated were mainly yearlings and heifers on farms on which cattle and pigs
could not beeffectively separated.Adverse reactionsto vaccination,other thanaslightto moderate
increase in body temperature, were not observed. Outbreaks did not occur in vaccinated cattle
duringthe 1979-1980 winterseason:ontheother hand,Aujeszky's diseasewasobserved inthepigs
onanumber of farms.Theserological effects of vaccinationwere followed up inforty-one animals
onsixteenfarms.Very high antibody titres were attained,particularly after the second vaccination.
Antibodytitrescontinuedto berecordedafter twelve monthsinanumberoftheanimalsfollowed.
Terpstra, C :
Borderdisease:viruspersistence,antibody responseandtransmissionstudies.
Res.Vet.Sei., 1981,30,185-191.
Three groups of five and one group of four oestrus-synchronised sheep were inoculated with
Border disease (BD) virusat 52±2daysafter their first service.Transmissionof virusto offspringas
demonstrated byvirusisolation,detection of viralantigenand,or antibody response occurred in12
of 19sheepandprobably infourotherswhichabortedorproducedstillborn lambs.Both apparently
normal and clinically affected animals excreted virus in saliva,urine and faeces,and excretion and
contacttransmissionto sheep andpigspersistedfor upto two andahalfyears. Mostofthetissuesof
infectedsheepcontainedvirustitres between 103"5and 10s 5TCID50 perg.Theimmune responsein
the lambs varied, in some it began before birth, in others atransient or low level response was
observed inthefirst or second year,while others remainedserologically negativefor two andahalf
years.
Terpstra,C.andJ.M.A.Pol:
Influenceofvaccinationwith modified livevaccineonthelaboratory diagnosisof Aujeszky'sdisease.
In: Aujeszky's disease / G. Wittmann and S. A. Hall (eds.). - Brussels-Luxembourg: ECSC, EEC,
EAEC,1982,p.57-63.
Litters of two week-old piglets were vaccinated with commercially available modified live virus
(MLV) vaccines and killed at intervals between 4and 14days post vaccination. Parts of the central
nervous system,tonsils and lungswere collected for virus isolation andfor immunofluorescent and
histopathologic studies. No virus, viral antigen or histopathologic lesions were detected after
vaccination with strain MK-25. However, small quantities of Aujeszky's disease virus (ADV) were
recovered on the fourth day after vaccination with the Ayvak strain. An erroneous diagnosis of
Aujeszky's Disease(AD) asaresult of the useof MLV vaccinestherefore seemsunlikely when histopathologic or immunofluorescent methods are employed. Histopathological lesions in the central
nervous system of two control piglets inoculated with virulent ADV were inconsistent with the
severityoftheclinicalsigns,courseof diseaseandvirustitres.

Terpstra, C :
Controlofswinefever inenzootic areasbyregionalvaccinationfor limitedperiodsusingC-strain virus.
Proc.VllthWrld. Congr. IPVS,Mexico City 1982,127.
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Terpstra,C , J.L.Eikelenboom andC.Glas:
Experience with early vaccination of fattening calves against infectious bovine rhinotracheitis, bovine
virusdiarrhoeaandparainfluenzatype 3.
In: Proceedings Xllth world congress on diseases of cattle; the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
sectionworldassociationfor buiatrics, 1982.-Vol.I,p. 177-181.
Vaccinationagainsttheviralagentsof major importance wasperformed onaproblemfarmwith 782
calves divided over 15separate units. All animals inan unit either received atrivalent modified live
vaccine against IBR, BVDand PI-3 or aplacebo.The calveswere vaccinated intramuscularly on the
day after arrival at the age of approx. 10to 14days (experiment 1) or 3weeks after arrival when
they were approx. one month old (experiment 2). Owner, veterinary practioner andfarmconsultanswere unawareastowhichunitshadbeenvaccinatedandwhichhadreceivedthe dummy.
Vaccination immediately after arrival had anadverse effect on the score of clinical parameters and
onthe mortality intheweeksfollowing inoculation.Vaccination atthe ageof one monthshowed no
significant differences in the score of clinical symptoms, the number of treatments of respiratory
problems, the mortality and the weight gain between vaccinated groups and controls. Early vaccination of veal calves against IBR, BVD and PI-3 virus with the aim to limit their build-up, soasto
reducethelossesfrom respiratoryinfections,therefore,isnotjustifiedfromapoint of economy.

Visser, N.andR. Woortmeyer:
Quantification, characterisation and safety testing of foot-and-mouth disease virus antigens eluted
from alhydrogelvaccines.
In:Develop,biol.Stand,nr.50,Basel:Karger, 1982.-p.277-283.
Different methods for the elution and the concentration of FMDV-antigen from formaldehydeinactivated alhydrogel vaccines were compared. With locally produced vaccines the best results
were obtainediftheantigenwaselutedwith potassiumphosphate buffer andtheconcentration was
performed by ultrafiltration. Final recoveries of 50% of the 140-S antigen could be obtained. For
innocuity control 1-3 mgof 140-Santigenwaselutedfrom21vaccine.
SDS-polyacrylamide gelelectrophoresis andiso-electricfocusing patterns of eluted antigen will be
discussed.
Werkgroep Vogelsterfte
Zwartboek roofvogelsterfte.
Yadin, H.:
Aerosolvaccinationagainst Newcastle disease:factorsaffectingtheserologicalresponse inchickens.
Avian Pathol.,1981, JO,329-341.
The effects of vaccine diluent and virus concentration on the immune response following aerosol
vaccination against Newcastle Disease (ND) were studied. Four diluents (saline,tap water, distilled
water and 2% casitone in distilled water) were used with various concentrations of LaSota strain
virus. At low virus concentrations 2% casitone produced a higher HI antibody response than the
other diluents. However, when the virus was administered in concentrations exceeding 7.4 ± 0.4
log10EID50/m3,the recommended field dosage,virussuspensions in2%casitone,distilled water and
non-chlorinated tapwater produced similarresponses.
The effect of virus concentration on the immune response was studied in 12- to 14-week-old
chickens with or without residual immunity. Tenfold dilutions of ND virusof the LaSotastrain were
appliedintratracheal^or byaerosolandhaemagglutinationinhibitiontitresmeasured2and4weeks
later. The dose producing an antibody response in 50%of the chickens was calculated both after
intratracheal application and after aerosol vaccination. After intratracheal application doses of 0.9
log,0EID50 and 1.8 log10EIDs0 were required to obtain a 50% response in specific pathogen free
chickens andchickens with residual immunity respectively. When the virus wasapplied by aerosol
5.0 and 6.0 to 7.0 log10EIDS0/m3 were required to produce a50%response inchickens without and
with residualimmunity, respectively.
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Zaane.D.van,J.M.A. Brinkhof, F.Westenbrink andA.L.J.Gielkens:
Molecular-biological characterization of Marek'sdiseasevirus.
I.Identificationofvirus-specific polypeptidesineffectedcells.
Virology, 1982,121,116-132.
Cells infected with Marek's disease virus (MDV) were labeled with [35S]methionineor [^glucosamine andvirus-specific polypeptides were analyzed after immunoprecipitationfrom the cell lysate
or culture medium by one- or two-dimensional (1D and 2D, respectively) gel electrophoresis
followed by autoradiography. Four major and several minor virus-specific polypeptides were
present ineachofthe 1Dgel patterns of MDVstrains CVI988,K,and HPRS-16/att and herpesvirus
of turkey (HVT) Fc126. The molecular weights of the major virus-specific polypeptides of these
strains were indentical. High-resolution 2Dgelelectrophoresis of immunoprecipitatesfrom lysates
of cells infected with strain CVI 988 revealed 35 virus-specific polypeptides, 18 of which were
glycosylated.Atentative nomenclature ofthesevirus-specific polypeptides issuggested.Oneof the
glycoproteins, gpS, was secreted rapidly and in large amount in the culture medium and is most
probably identicalto theAantigenof MDV.Althoughapulse-chaseexperiment showedthatseveral
virus-specific polypeptides could not be detected intheir mature form after 15min pulse labeling,
distinct precursor-product relations among the virus-specific polypeptides were not detected. It
wasshownthatthe migration behavior of the virus-specific polypeptides during 2Dgelelectrophoresis did not depend on the stage of infection or the host cell used. The latter observation is
essential, as it allows comparing 2D-polypeptide patterns of various MDV and HVT strains with
different multiplicationproperties incellculture.

Zaane,D.van,J.M.A.Brinkhof andA.L J.Gielkens:
Molecular-biological characterization of Marek's diseasevirus.
II. Differentiation of various MDV andHVT strains.
Virology, 1982,121,133-146.
Immunological cross-reactions were found between each of the four major virus-specific polypeptides of Marek's disease virus (MDV) strains CVI 988, K. and HPRS-16/att, and herpesvirus of
turkey (HVT) Fc126byone-dimensional (1D)gelanalysisof immunoprecipitates from thelysate or
culture medium of infected cells. The results, however, did not allow aserotype classification of
MDV and HVT strains. Comparison of the twodimensional (2D) gel patterns of virus-specific
polypeptides of nine MDV and HVT strains with different biological properties revealed many
similarities. Strain CVI 988 provided the reference pattern, consisting of 35 polypeptides, 18 of
which were glycosylated. Based on their similarities in migration characteristics (size, charge and
heterogeneity of spots) during 2D gel electrophoresis, 11virus-specific polypeptides or polypeptidecomplexeswere identifiedinthe patternsof nearlyallvirusstrainsanalyzed.Oneofthese polypeptides wasglycoprotein gp5,the putative Aantigenof MDVand HVT,whichwasalsodetected in
the mediumof cellsinfected with HPRS-16/att,astrainwhich wasreported to have lost its capacity
for production of Aantigen. Inadditiontothesimilarities mentioned above,differences were found
inmigration behavior of virus-specific polypeptides (complexes) p4/p5/p6,gp3,gp5,andgp8/gp9,
which were confirmed by co-electrophoresis experiments. The most conspicuous difference was
found betweenthree patternsof gp5whichseemto becharacteristic for three groupsofviruses:(I)
high- and low virulent MDV strains and their attenuated variants; (II) avirulent and apparently
nononcogenic MDV strains; (III) herpesviruses of turkey. The minor differences found for the
other polypeptides mentioned abovefurther substantiatedthismolecular-biological classification of
MDVand HVT strains and,inaddition,enabledthe differentiation of two HVT strains within molecular-biological groupIII.

Zijderveld,F.G.van,J.F.FrikenA. M.vanZijderveld-van Bemmel:
Enkeleepidemiologische aspectenvanSalmonellose bijmestkalverenin Nederland.
Tijdschr. Diergeneesk., 1982,107,123-131.
In the Netherlands, salmonellosis in veal calves is caused by S.dublinand S. typhimurium.Strains
showing multiple drug resistance are important factors in these cases. Strains of S. typhimurium
isolated from deadveal-calves areconfinedto asmallnumber ofphagetypes (mainly X 200,X201,
X193.XORS).
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To trace the Salmonella organisms to their origin, faecal samples were collected f r o m one week old
calves in markets, in lorries and within 24hours after their arrival on veal-calf units,and subsequently
examined f o r the presence of Salmonella.
Salmonella (47.5 per cent of S.typhimurium, 20 per cent of S.dublin and 32.5 per cent of other serotypes) was isolated f r o m 3.5 p e r c e n t of the individual faecal samples o f 1.143 calves on seven vealcalf farms (1976-1978). Clinical symptoms caused by S. typhimurium and the other serotypes were
not observed on these farms, whereas there were individual cases due to S.dublin. The phage types
of S.typhimurium isolated (I 650, VI 260 and II 505) obviously had little if any pathogenic significance
in calves.
During the period f r o m O c t o b e r 1977 t o November 1978, Salmonella was isolated f r o m nearly 6
per cent o f 1.880 calves in the markets (S. typhimurium 50 per cent, S.dublin 17 per cent and other
serotypes 33 per cent). W e l l over 25 per cent of the strains of S. typhimurium isolated were o f the
pathogenic phage types ( X 2 0 1 , X ORS).
Salmonella was isolated f r o m well over 30 per cent of eighty-three lorries.
Zijderveld, F.G.van,A. Moerman, P.W . de Leeuw, E.O v e r d i j k a n d T. Baanvinger:
Epidemiological aspects of enterotoxigenic E.coli infections in calves.
In: Proceedings X l l t h w o r l d congress on diseases of cattle: the Netherlands. - Amsterdam: Dutch
section w o r l d association f o r buiatrics, 1 9 8 2 . - V o l . 1,P. 258-264.
Experimental infections of n e w - b o r n colostrum-deprived calves w i t h graded doses o f an e n t e r o toxigenic E. coli (ETEC) strain 09:K.35:K99 showed that a single inoculation w i t h only 7.10 3 viable
organisms was sufficient t o induce severe clinical disease and death. After inoculation with 70 ETEC
organisms, subclinical infections resulted. Both clinically and subclinically infected calves excreted
high numbers o f ETEC organisms in their faeces. One calf that survived inoculation w i t h 7.10 7
organisms shedthe agentf o r over 7 weeks.
The persistence of ETEC in a dairy herd was studied by sampling calves and cows repeatedly in a
250-head problem herd f r o m February 1981to April 1982. Prophylactic use o f polymixin in all n e w born calves, combined with hygienic and zootechnical measures, resulted in the disappearance o f
ETEC-induced diarrhoea and the agent could not be isolated f r o m the faeces anymore. However,
some of the older calves that had survived an ETEC infection, intermittently excreted the agent until
the grass-season inJune. Excretion was also found occasionally in cows. N o evidence was obtained
f o r the presence of persistent excretors. Soon after the animals were put to grass all faecal samples
were negative. In the fall calves were housed in adifferent place and ETEC infections o r shedding
were no longer f o u n d . In dried-up faeces ETEC organisms survived f o r over 6 months during spring
and summer.
The findings indicate that ETEC infections in a dairy herd may persist f o r several months by recirculation of the agent in older calves and cows. However, infected n e w - b o r n calves appear to be the
major source of infection, as ETEC could be removed f r o m the herd by prophylactic and other
measures limiting the spread of infection inthis age category.
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„The scullfermentor"
Congres ESACT, Denemarken,1982.
„Control of FMDinfections"
Congres FAO,Engeland,1982.
„Vaccinsop basisvanpeptiden"
Voorlichtingsdag Biotechnologie
Utrecht, 1 september 1982.
„Control of FMD"
Europeancommissionforthe controlof FMD,
TelAviv, Israël,28maart 1982.
„Leptospirosis bij landbouwhuisdieren en de betekenis van het serologischonderzoek voor de diagnose leptospirosis"
Voor: dierenartsen van de Gezondheidsdiensten voor Dieren, Lelystad,
6juli 1982.
„Infectieuze bronchitis"
Gezondheidsdienst voor Pluimvee,Doorn,Hjanuari 1982.
„Epizootiology and age related resistance to avian leukosis virus
infection."
„Eradication programme foravianlymphoid leukosis"
5th Int.Symposiumonbovineleukosis,Moskou,1982.
„Studies onbovine leukosis X. Sitesof replicationofbovine leukosis virus
inlambsandsheepfollowing intraperitoneal administration"
FederalVirus Research Institute,Tübingen,1982.
„Monoclonale antistoffen bruikbaar bij diagnostiek van aviaire leukose
bestrijding"
Ned.Ver.vanMicrobiologie, 11november 1982.
„ Epidemiologyandcontroloflymphoid leukosis"
Kimron Veterinary Institute,Israël1982.
„Adjuvants andmucosal immunity"
McMaster University, Hamilton Canada.
„Laboratorium diagnostiek inontwikkeling"
Lezingbij de opening van het nieuwe gebouw vande Gezondheidsdienst
voor DiereninLimburg,3september 1982.
„Diagnose vanN.bottus-infectiesinNederland"
Voor: Labaratoriumhoofden van de Gezondheidsdiensten voor Dieren,
Utrecht, 20januari1981.
„Epidemiologie vanmaagdarmworminfectiesbijhet rund"
Paratect-symposiumte Ede,3februari1981.
„De resultaten vanhetgebruik vanlangdurig morantel uitscheidende boli
bijkalverenonder semi-experimenteleomstandigheden"
Paratect-symposiumte Ede,3februari1981.
„NematodirusbattusinhetschaapinNederland"
Voor: Medewerkers schapengezondheidszorg, Utrecht, 13maart1981.
„Experiments withthe Paratect ® bolussystem"
Joint spring meeting B.S.P., N.V.P., B.V.P.te Noordwijkerhout, 14 april
1981.
„Epidemiologie van maagdarmworminfecties ende invloed vanhet Paratect ® bolussyteemhierop"
Dierenartsenkring Neder-Betuwe en Bommelerwaard te Zaltbommel,
11 mei 1981.
„Studieswiththe Paratect® bolusinthe Netherlands"
Pfizer Paratectcongresste Boedapest, Hongarije,12juli 1981.
„Observations on arrested developments of Ostertagiaostertagi in the
Netherlands"
W.A.A.V.P.congresste Boedapest, Hongarije, 14juli 1981.
„Wormen bijschapen"
Voor: K.N.M.v.D.afdeling Noord-Brabantte Boxtel,7januari1982.

Dr.S.Frenkel:

Dr.A.L.J.Gielkens:

Drs.J.Hendriks:

Drs.D.J.Houwers:

Dr. L.P.Jager:

„Epizoötologieder Magen-,Darm-und Lungenwürmer"
Voor: Tierärztekammer Niedersachsen te Aurich, West-Duitsland, 18
februari1982.
„Resistentie van parasitaire wormen bij landbouwhuisdieren tegen
anthelmintica"
Voor: Werkgroep Agrofarmacochemie van de K.N.C.V. te Wageningen,5november 1982.
„Experimenten betreffende de overleving van preparasitaire stadia van
Trichostrongyliden bijhet rund"
t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum van Prof. Dr. D. Swierstra te Utrecht, 10
november 1982.
„Epidemiologie vanderondwormenbijrundvee"
Ronde tafelbijeenkomst van dierenartsen in de provincie Antwerpen te
Brasschaet,België,19november 1982.
„Serological response of calvesto aluminium hydroxide gel FMDvaccine
with or without saponin. Influence of genetic differences on this
response"
XVIth Conference ofthe OIE Permanent Commissionon FMD,1982.
„Differentiation of Aujeszky's disease virus strains by restriction
endonucleaseanalysisoftheviral DNA's"
tijdens EEC seminar over „Aujeszky's disease", Tübingen, West-Duitsland, 1981.
„Development of a serologic ELISA for equine infectious anemia and
applicationofasimilarassayinmaedi/visnacontrolinthe field"
EEC meeting on„ELISA in veterinary research anddiagnosis" Surry, UK,
1981.
„Differentiatie van Aujeszky's disease virus-stammen m.b.v. restrictieendonuclease analysevandevirale DNA's"
Virologendag,RIV,Bilthoven,10december1981.
„Aujeszky's disease virus: genetic variation of viral genomens and differentiationoffieldisolatesandmodifiedlivevirusvaccines"
tijdens de „Seventh Herpesvirus workshop" te Cold Spring Harbor, USA,
1982.
„Restriction endonuclease patterns of the genome of Aujeszky's-disease
virusisolatedfrom latentlyinfected pigs"
EEC seminar on „Herpesvirus latency" te Tübingen, West-Duitsland,
1982.
„Some experiments on non-oral vaccination against Dictyocaulus viviparus
incattle". MedenamensG.vanVliet.
10th Symposium Scand.Soc. Parasitol., Koge, Denemarken, 20 augustus
1981.
„Some aspects of the control and epidemiology of bovine lungworm
diseasein Europe"
Symposium Lungworm inPasture,London,Engeland,29november 1982.
„Zwoegerziekte"
Groep geneeskunde van het rund, KNMvD, RU, Utrecht, 17 september
1981.
„Experimentele zwoegerziektebestrijding"
Nederlandse Zoötechnische Vereniging,Ede,28november1981.
„Experimental maedi-visnacontrol inthe Netherlands"
Associationof Veterinary Teachers and ResearchWorkers, Scarborough,
UK,7april1982.
SheepVeterinary Society, Hereford,UK,23april1982.
EEC Workshop on slow virus diseases in sheep and goat, Reykjavik,
IJsland,13juli1982.
„ A blotting technique:serological andbiochemical comparison of maedivisnavirusandcaprinearthritisencephalitis virus"
Reykjavik, IJsland,13juli1982.
„Preliminary observations with the sucrose gap of nerve mediated
responsesofsmooth musclefrom esophagusandtrachea
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The Ontario group for the study of gastrointestinal trachea motility,
Hamilton University,Canada,25juni 1981.
„Resultsandlooseendsoffivemonthssucrosegap"
id.,Toronto University, Canada,25september1981.
„Nanc innervatievandeopossumslokdarm"
Farmacologischlaboratorium RUGroningen,7mei 1982.
„Exitatoryjunctionpotentialsincaninetrachealis"
The Ontario group for the studie of gastrointestinal trachea motility,
Hamilton University, Canada,27mei1982.
„The mediationof non-adrenergic neuralinhibition ofesophagusin North
American Opossum"
Alberta University, Canada,14juni 1982.
„Evaluationofanalgesicdrugcombinations"
„ Evaluationofefficacyofdrug combinations"
2ndcongress EAVPT,Toulouse,Frankrijk, 13september1982.
„Diarree bijde pasgeborene"
Vakgroep Bedrijfsdiergeneeskunde en Buitenpraktijk, R.U. Utrecht,
Utrecht, 5maart1981.
„Comparison of intranasal and parenteral vaccination against Aujeszky's
disease"
EEG-seminaron Aujeszky's disease,Tübingen,West-Duitsland,9-10 juni
1981.
„Intranasale vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky - resultaten in het
laboratorium"
Duphar-symposium,Utrecht,24september 1981.
„The Dutchneonatalcalfdiarrhoeaproject- aninterimbalance"
Projectleiders EG-gesubsidieerde projecten, Brussel, België, 14 oktober
1981.
„Virale enparasitaireoorzakenvanneonatale kalverdiarree"
„Rotavirus andcoronavirusinfections asrelatedto diarrhoea incalvesand
swine"
Voor medewerkers vanIntervet, Boxmeer, Lelystad,22april1982.
„Bovine coronavirusinfections andtheirdetectioninthe laboratory"
Xllth World Congress on Diseases of Cattle, Amsterdam, 8 september
1982.
„Laboratory experiments onoralvaccinationofcalvesagainstrotavirus or
coronavirusinduceddiarrhoea.
WAVMI-congres, Barcelona,Spanje,18-21oktober 1982.
„Computergebruik inhet Diergeneeskundig onderzoek"
Voor gecombineerde vergadering Direkteuren Gezondheidsdiensten
voor Dieren en Inspekteurs Veterinaire Dienst, Utrecht, 14 december
1982.
„Neonatale kalverdiarree"
Voor: Kringdierenartsen N.O. Friesland,februari1981.
„Neonatale kalverdiarre"
Voor: Groep Geneeskunde vanhet Rund,Utrecht,december1981.
„Onderzoek enbestrijdingvandiarree bijkalveren"
C.L.O.studiedagen, Utrecht, 16februari 1982.
„Prevalence andsignificanceofviralenteritisinDutchdairycalves"
Xllth World Congress on Diseases of Cattle, Amsterdam, september
1982.
„Chronic nephropathy insowsandtheoccurrence ofochratoxin A "
Fourthmeetingon Mycotoxinsinanimaldisease, 1981.
„Diarrhoea inneonatal piglets caused byenterotoxigenic K99-positive E.
coli:immunizationofsowsusingaK99vaccine"
IPVScongres Mexico City,25juli 1982.
„Prevention of post-weaning diarrhoea andoedema disease in piglets by
intra-peritonealinjectionofanadjuvanswithout antigens"
IPVScongres Mexico City,26juli 1982.
„De relatie van voeding van de zeug met het Hb gehalte en de immuun-

capaciteitvandezeug"
PAOcursus,Zeist,21 oktober 1982.
„Diarrhoea in one to three week-old piglets associated withClostridium
perfringenstype A"
EECcongres Enteric diseases, Clermont-Ferrand, Frankrijk, 1december
1982.
Dr.A. P.K. M.I.vanNieuw- „Epizootiology of IBRvirusinfections indairyherdswithcalfrearing"
Stadt:
ECC workshop on bovine infectious rhinotracheitis, epidemiology and
diagnosis,INRA-Grignon, France,november 1981.
„Pathological observations on spontaneous bovine respiratory syncytial
virusinfectionsincalves"
„Epizootiology of Pl 3 -, bovine RS-and IBR-virus infections indairy herds
withtraditionalcalfrearing"
„Afieldtrialwith bovine respiratorysyncytialvirusvaccine"
Xllth World Congress on Diseases of Cattle, Amsterdam, september
1982.
Dr.J.Th.vanOirschot:
„ Persisterende pestivirusinfecties"
FUNGO:voorwerkgroep persisterendevirusinfecties,februari1981.
„Early immunity aftervaccinationagainstAujeszky'sdisease"
ECCseminaronAujeszky'sdiseaseteTübingen,juni 1981.
„ Persisterende pestivirusinfecties"
Virolopgendag, Bilthoven,9december1981.
„Virologische diagnostiek bijpaardenmet verlammingsverschijnselen"
Groeppaardepractici,Utrecht,4februari 1982.
„Vaccinatie tegendeziektevan Aujeszky"
CLO dagen,Utrecht, 16februari 1982.
„Reactivatie vanlatent Aujeszkyvirus"
Virologendag, Bilthoven,6mei1982.
„The establishment of latency of virulent Aujeszky's disease virus in pigs
isnotprevented bypassiveoractiveimmunization"
Seminar on latent persistent herpes virus infections in veterinary medicine,Tübingen,21 september1982.
„Varkensinfluenza"
Groepgeneeskunde Varken,Utrecht, 12oktober 1982.
Dr. H.J.Over:
„ ParafilariasisinZweden"
Voor: Groep Volksgezondheids- en Vleeskeuringsdierenartsen, Utrecht
26februari1981.
„The influence of environmental factors on the development of F. hepatica in L truncatula" (mede namens N. Noorman en C. P. H. Gaasenbeek)
Joint Spring Meeting Brit. Soc. Paras., Ned. Ver. Parasitol. en Belgische
Ver. Parasitol.,Noordwijkerhout, 13april1981.
„Ecological basisof parasite control: Trematodes, with special reference
tofascioliasis"
W.A.A.V.P.Congres, Boedapest, Hongarije,15juli1981.
„Epidemiology of internalhelminthsofsheepandcattle"
10thSymp.Scand.Soc.Parasitol.,K0ge,Denemarken,19augustus 1981.
„Epidemiologyandeconomicsoffascioliasis"
Congres Brit.Vet.Assoc, Exeter, UK., 19september1981.
„Twintigjaarveterinair parasitologisch onderzoek"
Vergadering Ned.Ver. Parasitol.,Leiden,9oktober1981.
„Introductie milieuseminaar"
Vergadering Ned. Inst. Prevent. Gezondheidszorg, Noordwijkerhout, 19
oktober 1981.
„Experimentele leverbotinfecties bijoudere runderen"
Contactcommissie leverbotonderzoek, Lelystad,18december 1981.
„The effect ofliverflukeonproduction indairycows"
Brit.Cattle.Vet.Assoc, Londen,Engeland,20januari1982.
„Leverbotinfecties bijrunderen"
Themamiddag Polderinstituten,Lelystad,1 februari 1982.
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„Myiasis bijschapen"
afd.Schapengezondheidszorg vandeSGD,Utrecht, 11maart 1982.
„Ecologie vanleverbotziekte"
Biomedischestudenten,Univ.vanAmsterdam,8oktober 1982.
„Ontwikkelingen inhetonderzoek naar leverbotziekte"
25-jarig ambtsjubileum Prof. Dr. D. Swierstra, Utrecht, 10 november
1982.
Dr.C.Terpstra:
„Epizootiologie,diagnostiek enprofylaxe vanBovine virusdiarree"
voorde „Groep Geneeskunde vanhet Rund",Utrecht,21mei 1981.
„Influence of vaccination with modified live virus on the laboratory
diagnosisof Aujeszky'sdisease"
EEGseminaroverdeziekte vanAujeszky,Tübingen,10juni1981.
„Aspecten vanBovine virusdiarree"
inhetkadervande PAOcursus,Zeist, 1981.
„Morphologie, morphogenesis, physische en biologische eigenschappen
vanNairobisheepdiseasevirus"
te PlumIsland USAop 22juniente Denver USAop2juli1982.
„Control ofswinefeverinenzootic areasbyregionalvaccination"
IPVScongreste Mexico City,29juli1982.
„Experience with early vaccination of fattening calves against IBR, BVD
andPI-3"
World Congr.Dis.of Cattle,Amsterdam,10september1982.
„Resultsofthe National Randomized MastitisSurvey,1980"
Drs.U.Vecht:
Bilaterale Werkgroep Mastitis Nederland-Duitsland, Wageningen, 9
maart 1981en MastitisSymposium Nederland-Rusland, Lelystad,november 1981.
„Verslaglandelijkesteekproef mastitis"
Werkgroep Mastitis, Zuivelvereniging Campina, Veghel, 15 oktober
1981.
Dr. F.vanVugt:
„De bereidingvanbovinetuberculine PPD"
Gecombineerde vergaderingvande Nederlandse Verenigingvoor Microbiologie (sectie Technische Microbiologie) en de Nederlandse Biotechnologische Vereniging,Wageningen,17maart 1982.
„Industriële bereidingvanimmunobiologische producten"
Themamiddag Biotechnologie voor de Onderzoekinstellingen in Oostelijk Flevoland,Lelystad,19november 1982.
Drs.Y.I.E.A.Wetzlar:
„An experimental liverfluke infection instabledandgrazingsheep"
10thSymp.Scand.Soc.Parasitol.,Koge, Denemarken,20augustus 1981.
„Vroegdiagnostiek vanleverbotinfecties bijhet rund"
Contactcommissie leverbotonderzoek, Lelystad,18december1981.
Dr. R.M.S. Wirahadiredja: „Neuere Erkenntnisse bei der Vorbeuge von Infektionskrankheiten des
Hundes"
Kynologischer Weltkongresz, Dortmund,20mei 1981.
Dr. D.vanZaane:
„Current research on porcine viral-diarrhoea at the Central Veterinary
Instituteat Lelystad,The Netherlands"
E.C. Workshop on: Transmissible gastroenteritis (TGE and porcine
epidemic diarrhoea(PED),Gent, Belgium,18mei1982.
„Monoclonale antilichamen tegen runder Immunoglobuline isotypen in
isotype-specifieke ELISA's voor de detectie vanantilichamen tegen rotavirus"
Virologendag9december 1982,RIV,Bilthoven.
Drs.F.G.vanZijderveld:
„Vaccinationofvealcalvesagainst S.dublin"
Symposium Salmonellosis in calves, Veterinary Faculty University Bristol
(U.K.),20mei 1981.
„Bacteriële oorzakenvanneonatale kalverdiarree"
Groepgeneeskunde vanhet Rund,Utrecht, 10december1981.
„Epidemiological aspectsofenterotoxigenic E.coliinfections incalves"
Xllth World Congress on Diseases of Cattle, Amsterdam, 8 september
1982.
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„Experiences with the ELISAfor thedetection ofthe £.coliK99antigenin
calffaeces"
EECseminar ongastrointestinal diseasesof the youngpigandcalf, Theix,
Frankrijk,2december 1982.
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deStichtingGezondheidszorgvoor Pluimvee;
hetCollegevanDirecteurenvanGezondheidsdiensten voor Dieren,resp.Pluimvee;
deafdeling NederlandvandeWorld Poultry ScienceAssociation;
de Nederlandse Verenigingvoor FokkersvanPelsdieren.
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Coördinatiecommissie Virologie Research (NRLO).
Laboratory Group of the European Commission for the control of
foot-and-mouth-disease.
Technischeoverleggroep Vaccins.
Committeeon Exotic Diseases,London,Engeland.
Wetenschappelijke Commissie van de EEG, werkgroep Veterinaire
wetgeving,subgroep Brucellose.
Werkgroep Serologischediagnostiek vanvlekziekte.
CommissieAlternatievenvoorABR-onderzoek intankmelk.
Contactcommissie bedrijfsdiergeneeskunde pluimveehouderij(NRLO).
Werkgroep Leukosebijpluimvee,afdeling Diergeneeskunde TNO.
Adviesgroep Praktijkonderzoek t.b.v.deGezondheidsdienst vanPluimveeendeAfdeling PluimveevandeGezondheidsdienst voor Dieren.
FUNGO-Werkgemeenschap persisterende virusinfecties.
Scientific committee of the EEC-coordinated avian leukosis research
programme.
International Working Group on Standardization for the control of the
production of Marek's disease vaccine of the Committee on avian
biologicalproductsoftheIABS.
EEGExport Groupon Enzootic Bovine Leukosis.
Werkgroep Immunogenetica (NRLO).
Coördinatiecommissie immunologischonderzoek (NRLO).
Werkgroep VACO (Veterinair AdviesCentrum Ontwikkelingssamenwerking).
Directeurenenhoofden onderzoekinstellingen Oostelijk Flevoland.
DirecteurenvanOnderzoekinstellingen ophetgebiedvande dierlijke
productie.
EEG-rundvleesproductie-onderzoek.
Commissie Ontwikkeling en coördinatie diergeneeskundig onderzoek.
Directeurenvaninstitutenvanhet Ministerie vanLandbouw enVisserij.
Structuurcommissie Farmacologie entoxicologie.
Coördinatiecommissie Dierlijke productie enontwikkelingssamenwerking (NRLO).
Animalpathologyprogramcommittee (EEG).
OverlegorgaanVeterinaireseraenentstoffen.
Contactcommissie Strongylata (NRLO).
Werkgroep Bedrijfsbegeleiding maagdarmstrongylose (NRLO).
Werkgroep Vogelsterfte.
Projectgroep Strongylata(BION).
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Werkgroep veterinaire desinfectantiavandeCommissievoor Fytofarmacie.
Werkgroep Vogelsterfte.
Coördinatiecommissie bacteriologischenmycologischonderzoek
(NRLO).
Commissie Tuberculosis inanimalsvande International Unionagainst
Tuberculosis.
Commission permanente del'OIEsurlesmaladiescauséesparlesanaerobes.
Editorial Advisory BoardofthejournalVeterinary Microbiology.
Werkgroep Microbiologische aspectenvande levensmiddelenhygiëne,
bilateraaloverleg Nederland-Duitsland.
Interdepartementale commissie Milieuhygiëne,werkgroep Botulismus
bijwatervogels.
Werkgroep Onderzoek botulismusi.v.m.waterleidingbedrijven KIWA.
Sporenwerkgroep:bestuderingconsequenties bacteriesporen voor
voedingsmiddelen.
Werkgroep Paratuberculosis.
Werkgroep Microbiologische verontreinigingvanvoedingenmilieu.
Werkgroep CDI-RIN Bacteriologischenecologischonderzoek botulismusbijwatervogels.
Commissievoorfytofarmacie,Subgroep V.
Werkgroep Onderzoek ectoparasiticaenfarmaca.
Projectgroep Strongylata(BION).
Coördinatiecommissie NCD-onderzoek (NRLO).
Werkgroep Infectieuze Laryngotracheitis.
Receptuurcommissie.
Landelijkewerkgroep bestrijdingAtrophische Rhinitis.
Werkgroep Dierpathologen.
Werkgroep Besmettelijke baarmoederontsteking bijpaarden(CEM).
Werkgroep Vogelsterfte.
Werkgroep CDI-RIN bacteriologisch en ecologisch onderzoek van
botulismusbijwatervogels.
Coördinatiecommissie Farmacologischentoxicologisch onderzoek
(NRLO).
Werkgroep Draaiboek veterinair toxicologische- en milieuproblematiek (VD).
Werkgroep Exportproblematiek.
Commissie Bovinegroeihormoon (NRLO).
Raadvoor Specialisatie.
Kerngroep Dataverwerking.
Coördinatiecommissie onderzoek bedrijfssynthese veehouderij
(NRLO).
Werkgroep Structuur Gezondheidszorg Kinderboerderijen (VD).
Werkgroep Atrophische Rhinitis(SGD).
Gespreksgroep Bovine Leukose (SGD).
Werkgroep Onderzoek ectoparasiticaenfarmaca (NRLO).
Benoemingscommissie adj.dir.VD.
Redaktie Tijdschrift voor Diergeneeskunde enthe Veterinary Quarterly.
Overlegorgaan Veterinaire seraenentstoffen.
Steungroep Veterinaire desinfectantia van de Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen.
Expertgroep 15Vvande Europesefarmacopeecommissie.
Werkgroep Broedeihygiëne.
Werkgroep DvandeCommissie Toelating Bestrijdingsmiddelen.
Contactgroep Europesefarmacopee.
Werkgroep CS/SD.
Technischeoverleggroep Vaccins.
Contactcommissie Bedrijfsdiergeneeskunde Rundveehouderij (NRLO).
Studiecommissie Retentio Secundinarum.
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Werkgroep Dierpathologen.
Receptuurcommissie vanhet MinisterievanLandbouw enVisserij.
Commissieslingerziekte vandecontactcommissie veevoeding (NRLO).
Werkgroep staltypen varkenshouderij van de contactcommissie huisvestingenverzorgingsonderzoek (NRLO).
Contactgroep Europese Farmacopee.
Werkgroep CS/SD.
Coördinatiecommissie immunologischonderzoek (NRLO).
Werkgroep Vogelsterfte.
Gespreksgroep Vogelrichtlijn (EEG).
Werkgroep Leverbotprognose (NRLO).
Stuurgroep Milieuseminar(NIPG).
Studiegroep Communicable diseasesbymanure(EEG).
Coördinatiecommissie Parasitologischonderzoek (NRLO)
Werkgroep Fascioliasis(BION).
Contactcommissie Leverbot (NRLO).
Gespreksgroep Leukose.
Lidvandeexpertgroep Zoönosen (WHO).
Werkgroep mastitisonderzoekschapen.
Werkgroep Vogelsterfte.
Werkgroep Vogelsterfte.
Coördinatiecommissie Voortplantingsonderzoek (NRLO).
Contactcommissie GebouwenenInrichtingenvoor Rundvee (NRLO).
World Associationfor Buiatrics.
Organisatiecommissie 12eWABcongres.
Groep Geneeskunde vanhetRund.
Receptuurcommissie gemedicineerd veevoeder.
Commissiebegeleidinggrote rundveebedrijven.
Werkgroep opfok enhuisvestingfokkalveren.
Commissierelatiehuisvestingdiergezondheid.
EECScientific Subgroup Committee onAfricanSwineFever.
NRLO Werkgroep opfok enhuisvestingvanfokkalveren.
Member of the Editorial Advisory Board of the Journal of Veterinary
Microbiology.
Subgroep- HerkauwersvandeTechnische Overleggroep Vaccins.
Begeleidingscommissie Virologische Diagnostiek door Gezondheidsdiensten.
Scientific Committee 12thWolrd Congresson Diseasesof Cattle.
LactosecommissievandeCentrale Melkcontrole Dienst.
Contactcommissie Melkwinning, Melkkwaliteiten Mastitis (NRLO).
Werkgroep MastitisinhetkadervanDuis-Nederlandsesamenwerking.
Technische Mastitis commissie van de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren.
Werkgroep Wrangonderzoek.
International Committee Mastitis prevention andthe hygienic productionof milk.
Werkgroep Dierpathologen.
Contactcommissie Leverbot (NRLO).
Contactcommissie Salmonellose bijvleeskalveren (NRLO).
Werkgroep coccidioseschapen.
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LIJSTV A N VETERINAIRE BIOLOGISCHE PREPARATEN

I Sera
Tetanusserum voor paard, hond
Tetanusserum voor herkauwer, varken
Miltvuurserum voor paard,herkauwer, varken
Clostridium perfringens type C-serum voor varken
II Vaccins
Mond- enklauwzeervaccins:
MKZ-vaccin voor herkauwer, trivalent type A, O enC
MKZ-vaccin voor varken,monovalent type O enC
Miltvuurvaccin voor paard,herkauwer, varken
Tetanusvaccinvoor paard
Autovaccin voor diverse dieren (excl.bact.onderz.)
Pseudomonas aeruginosa-vaccin voor nertsen
III Diagnostica
Antigenenensensitinen:
Brucellaabortus ringtest-antigeen
Brucellaabortuslangzaam antigeen
Brucellaabortussnelantigeen
Campylobacter fetus-antigeen
Salmonellatyphimurium en S.dublin H-antigeen
Trivalent Salmonella pullorum-antigeen
Leptospiraguidae(L tarassovi)-antigeen
Bovinetuberculine PPD(5000 TUper0,1ml)
Bovinetuberculine PPD(2000 TUper0,1ml)
Aviaire tuberculine (2000 TUper0,1ml)
Johnine PPD(1,5 mgper ml)
Malleïne PPD(1,0 mgper ml)
Ingrediënten voorcomplementbindingsreacties:
Brucellaabortus CBR-antigeen
Para-t.b.c.-antigeen
Vlekziekte-antigeen
Positiefennegatief controleserum voor Brucellaabortus c.q.para-t.b.c.
Cavia-complement
Haemolytische amboceptor
Schape-c.q.runderbloed in Alseveroplossing
Veronalbuffer
Diagnostischesera:
Testserum dysenterie (Doyle) voor I.F.T.
Testserum vlekziekte
Runderplasmavoor clumpingtest
IV Algemeen (beperkt leverbaar)
Gedefibrineerd schapebloed
Gedefibrineerd paarde- c.q. runderbloed
Geïnactiveerd normaalpaarde-c.q.runderserum
Rundererythrocyten met kristalviolet (voor H.E.T.-medium)
Staphylococcen bèta-toxine (voor 1 liter H.E.T.-medium)
V Antisera
Geit anti IgG,rund
Geitanti lgG 2 rund
Varkenanti lgG2rund
Geitanti IgGrund
Varkenanti IgGrund
Referentieserum rund
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PROjECTENLIJST 1982
Productievanmond-enklauwzeer vaccins
Onderzoek m.b.t.mond-enklauwzeer vaccinsenvaccincontrole
Epidemiologischonderzoek overmond-enklauwzeer
Mond- enklauwzeer vaccinatie vanvarkens
Varkenspest (onderzoek en diagnostiek)
Virusinfecties bijvarkens (andere danpest),waaronder SVD
Onderzoek m.b.t.het Infectious Bovine Rhinotracheitis virus (IBR)bij rundvee
Virusinfecties bij runderen
Virale oorzaken vandiarree bij kalveren enbiggen
Zwoegerziekte bijschapen
Virusinfecties bijschapen (andere dan zwoegerziekte)
Diergeneeskundig onderzoek t.a.v.export vanvee
Aviaireleukose (bij pluimvee)
Ziekte van Marek (bij pluimvee)
Virusinfecties bij paarden
Incidentele onderzoekactiviteiten CDI-Virologie
Locale immuniteit
Fertiliteitsstoornissen bij landbouwhuisdieren
Enteritiden bijhet varken
Ademhalingsziekten bijvarkens
Mink aleutiandisease
Diagnostiek vandiverse ziekteverwekkers m.b.v.IFT
Ontwikkeling vanresidu-analyse methoden i.v.m. het aantonen vanvergiftigingen door bestrijdingsmiddelenenandere stoffen
Enzoötische leukose bijhet rund
Mycobacteriële infecties.Type determinatie vanmycobacteriën
Onderzoek vatbaarheid mastitisinverband met afstamming
Colibacillose vanbigenkalf
Isolatie vanantigenenenantilichamen endelendaarvan
Onderzoek in verband met- verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe biologische
Produkten
Onderzoek naarhetvoorkomen vanchlamydia-infectiesbijhetrund in Nederland
Eenonderzoek naarbotulismus,speciaalinverband met hetoptreden bijwatervogels in Nederland
Vaccinatie tegen pseudo-vogelpest
Ziekte vanAujeszky;diagnostiek,epizoötiologie, vaccinatie
Transmissie vanhelminthen bijrund enschaap
Infectie vanrund enschaapmet helminthen
Ziekte vanGumboro bij pluimvee
Transmissible gastro-enteritis bijvarkens
Opsporen en bestuderen van oorzaken, welke aanleiding geven tot ziekte en sterfte bij in het wild
levende vogels
Atrofische rhinitis bijhet varken
Aviaire pasteurellose
Diagnostiek,oorzaak enbestrijding vanmastitis bij het rund
Differentiatie vanStreptococcen enfaagtypering van staphylococcen
Toxicologisch onderzoek vanpraktijkgevallen envanbedrijfs- enmilieu-toxicologische problemen.
Algemeen bacteriologisch entaxonomisch onderzoek ten behoeve van dierziekteproblemen
Onderzoek elektronische melkceltelling
Ontwikkelings- en standaardisatie-onderzoek ten behoeve van de kwaliteitscontrole van zowel
middelenter onderkenning,voorkoming engenezingvandierziekten,alsvan proefdieren
Bereidingvanveterinaire biologische preparaten
Kwaliteitscontrole van zowel middelen ter onderkenning, voorkoming en genezing van dierziekten,
alsvan proefdieren
Diagnostiek enonderzoek tendienste vande import vanpapegaaiachtige vogels
Algemeen klinisch, pathologisch, immunologisch, microbiologisch en epizoötiologisch routineonderzoek inverband met dierziektebestrijding inde praktijk
Rabiësonderzoek bij dieren
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Veterinaire begeleiding van landbouwhuisdieren van in Oostelijk Flevoland gelegen instituten en
proefbedrijven
Produktie vanSPF-en MDF-proefdiermateriaal
Samenwerkingsproject Pakistan
Diversen ontwikkelingssamenwerking
Helminthen vanbeschermde zoogdieren in Nederland
Dynamiek vanleverbotinfecties op weidebedrijven
Infectieuze laryngotracheïtis
Invloedvanleverbotinfecties opvlees-enmelkproduktie van runderen
Immunologisch onderzoek vanrund enschaapbijparasitaire infecties
Onderzoek vanontsmettingsmiddelen voor veterinair gebruik
Infectieuze bronchitis
Haemophilus
Slingerziekte
Rijkskwaliteitscontrole vanveterinair immunobiologische producten
Rijkskwaliteitscontrole en ontwikkelings- en standaardisatie onderzoek van ontsmettingsmiddelen
voorveterinair gebruik
Vergelijkendefarmacologische beoordelingenonderzoek vanveterinairfarmaceutische producten
Ontwikkelings- enstandaardisatie onderzoek t.b.v. de rijkskwaliteitscontrole vanveterinair immunobiologische producten
Ontwikkeling - en immunologische reactie op de toepassing - vanadjuvantia gericht op preventie en
genezingvandierziekten
Mastitisbijhetschaap
Verspreidingsecologie vanLymneatruncatula
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