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INFLUENZA VIRUS STRUCTURE 

Haemagglutinine (H) 

Neuraminidase (N) 

16 HA subtypen 
(H1- H16) 

9 NA subtypen 
(N1-N9) 

Nucleoproteïne (N) 

Geen verschil tussen 
subtypen 



Niet structurele eiwitten 

 NS-1 niet structureel eiwit 
● Wordt niet ingebouwd in virusdeeltje 
● Wordt geproduceerd in de cel tijdens virus 

vermeerdering 
● Onderdrukt afweerresponse van gastheer 
 



Epizoötiën van HP Aviaire Influenza  

1.  1959: Schotland, H5N1  
2.  1961: Z. Afrika, H5N3 
3.  1963: Engeland, H7N3 
4.  1966: Canada, H5N9 
5.  1975: Australië, H7N7 
6.  1979: Duitsland, H7N7 
7.  1979: Engeland, H7N7 
8.  1983-84: VS, H5N2 
9.  1983: Ierland, H5N8 
10. 1985: Australië, H7N7 
11. 1991: Engeland, H5N1 
12. 1992: Australië, H7N3 
13. 1994: Australië, H7N3 
14. 1994-95: Mexico, H5N2§ 
15. 1995 & 2004: Pakistan, H7N3§ 
16. 1997: Australië, H7N4 
17. 1997: Italië, H5N2 
 

18. 1996-2012: Eurazië/Afrika, 
H5N1*§ 

19. 1999-2000: Italië, H7N1 
20. 2002: Chile, H7N3 
21. 2003: Nederland, H7N7 
22. 2004: VS, H5N2 
23. 2004: Canada, H7N3 
24. 2004, 2006: Z. Afrika, H5N2 

(struisvogels) 
25. 2005: N. Korea, H7N7§ 
26. 2007: Canada, H7N3 
27. 2008: Engeland, H7N7 
28. 2009: Spanje, H7N7 
29. 2011-12: Z. Afrika, H5N2 
(Struisvogels) 
30. 2012: Taiwan, H5N2 
31. 2012: Mexico, H7N3§  
*  Langste epizoötie in 50 jaar 
§ Vaccin gebruikt voor controle 4 



Epizoötiën: jaar en aantallen 

 Aantal landen dat getroffen is:  

● 29: één land 

● 2: meerdere landen 

 1996-heden H5N1 – 63 landen Azië, Europa and Afrika 

 2003 H7N7 – Nederland, België & Duitsland 
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Epizoötiën: duur en bestrijdingsmethode 

 24 epizoötiën, < 1 jaar  
 26 epizoötiën met uitgebreide controle programma met 

stamping-out; meestal met eradicatie als gevolg 
 2 recente epizoötiën zijn nog gaande 

● H5N2 Zuid-Afrika onder struisvogels - 2011 
● H7N3 Mexico - 2012 
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Traditionele stamping-out (26) 

Vaccinatie toegepast (5) 



Epizoötiën: additioneel gebruik vaccinatie 

1. Vaccinatie maakte deel uit van bestrijding bij 5 
epizoötiën 
● Traditioneel stamping-out programma leidde niet tot 

eradicate, of 
● Middelen voor stamping-out ontbraken  

2. Landen/regio’s waar vaccinatie werd gebruikt als 
aanvulling op doden en bioveiligheid: 
● Mexico H5N2 (1994- laatste HPAI uitbraak 1995) 
● Pakistan H7N3 (1995- laatste uitbraak 2004) 
● N. Korea H7N7 (2005– laatste uitbraak 2005) 
● Asië/Afrika H5N1 (1996-heden) 
● Mexico H7N3 (2012) 

 



3. Vaccinatie gebruikt om infectiedruk te verminderen, 
omwille voedselveiligheid, voorkomen armoede, 
bestrijding van ziekte, en ontwikkelen van de 
infrastructuur om de ziekte te kunnen uitroeien.  

Epizoötiën: additioneel gebruik vaccinatie 

“De controle strategie” 
bestaat niet 



Controle strategieën 

Historische componenten daarvan zijn:  
 Diagnostiek en surveillance 
 Bioveiligheid (inclusief andere wijze van fokken, 

vermarkten, quarantaine, verplaatsen, en schoonmaken 
en desinfecteren) 
 Ruimen van geïnfecteerd pluimvee 
 Voorlichten (mede gericht op gedragsverandering) 
 Verminderen van gevoeligheid van de gastheer 

(vaccins/vaccinatie) 

Uitroeien is de enige strategie 
 



Influenza vaccins voor pluimvee 

 Vaccinatie wordt meestal niet toegepast in de wereld 
 Geen universeel vaccin voor AI virussen 
 Afweerstoffen gericht tegen haemagglutinine 

beschermen tegen ziekte.  

 Vaccin typen 
● Geïnactiveerde vaccins: heel gedood virus 

geëmulgeerd in olie 
● Levende vaccins:  

● recombinant vaccins haemagglutinine 
ingebouwd in een ander (vector) virus 



Vaccinatie 

Wat zijn effecten van vaccinatie 
● Verhoogt weerstand tegen AIV infectie 
● Verlaagt de virusvermeerdering in luchtwegen en in 

darmkanaal 
● Voorkomt ziekte en sterfte in pluimvee  

     
● Vermindert besmetting van het milieu 
● Vermindert transmissie tussen vogels 
● Verlaagt blootstelling van mensen 
● Houdt levenstandaard en voedselvoorziening in stand 

 Wat kan met vaccinatie niet bereikt worden 
● Eradicatie 

 
 



Vaccinatie 

Nadelen 
● Vaccinatie interfereert met serologische monitoring 
● Vaccinatie maskeert infectie doordat dieren niet of  

minder ziek worden 
● Kan een negatief effect hebben op handel 
 

 Tegenmaatregelen 
● Monitoren effectieve vaccinatie 
● Surveillance op infectie van gevaccineerde koppels 
DIVA = Differentiating Infected from Vaccinated Animals 

 



Serologisch testen op AIv infectie  

 Blokking ELISA meet antistoffen tegen NP 
● Detecteert infectie van alle subtypen 
● Bij vaccinatie: Alleen als er geen NP in vaccin 

voorkomt 
 

 Haemagglutinatie inhibitie test (HAR) 
● Detectie van antistoffen tegen HA en dus subtype 

specifiek 
● Titer correleert met bescherming 

 
Maken geen onderscheid tussen infectie en vaccinatie  



DIVA  
Onderscheiden van gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. 

 NS-1 wordt aangemaakt bij vermeerdering in cel maar 
wordt niet ingebouwd in virusdeeltje 
 Antistoffen (Ab) tegen NS-1 wijzen dus op infectie 
 NS-1 ELISA ontwikkelt 

● NS-1 eiwit gesynthetiseerd 
● Lama antistoffen tegen NS-1 verrijkt uit een 

fagenbibliotheek 
● Complex trapping blokking ELISA 

 Niet alle geïnfecteerde dieren maken Ab tegen NS-1 
 Tenzij gezuiverd blijken vaccins vaak verontreinigd met 

NS-1 



NS-1 deletie vaccin 

 Deletie van NS-1 gen 
● Virus is verzwakt omdat afweer gastheer niet wordt 

onderdrukt 
● Kan worden gebruikt als levend vaccin (beperkte 

vermeerdering) 
● Groeit niet of slecht op eieren 

 Cellijn geproduceerd die NS-1 aanmaakt 
● NS1-deletie virus groeit tot zelfde titer als WT virus 

 Geadapteerd aan weefselkweek voor hoge titer 
opbrengst 



DIVA op basis antistoffen tegen NA 

 Vaccin moet ander N type hebben dan dat van het 
uitbraak virus 
● Dus alleen voor noodvaccinatie 
● Bijvoorbeeld H5N1 uitbraak waarvoor H5N2 vaccin 

wordt gebruikt 
● Antistoffen tegen N1 aanwijzing voor infectie van 

het H5N2-gevaccineerd pluimvee 
 Pluimvee moet voor vaccinatie geen antistoffen tegen N1 

hebben 
 Aantonen van uitbraakvirus nodig; niet uitgesloten kan 

worden dat antistoffen gevolg zijn infectie met 
bijvoorbeeld HxN1 virus. 



Universeel DIVA vaccins op basis NA 

 Onderscheid gebaseerd op een virus met een N-subtype dat 
niet voorkomt bij vogels 

 Antistoffen influenza A virus herkennen dit N-subtype niet  

 Wel zelfde biologische functies 

 

NA van type-B humaan influenza virus 
 

 B type virus komt bijna alleen bij mensen voor 

 Geen infecties bij vogels 

 B type virus kent slechts één subtype 

 
 



Universeel NA DIVA vaccin tegen aviaire influenza 

Antistof response: 
αH5 

(αNB) 

Vaccin 
PR8::H5NB 

Antistof response: 
αH5 
αN1 

Wild type 
H5N1 

Peeters et al Vaccine, 2012 



Veilig maken: modificatie of HA splitsingsplaats 

H5 wt  P Q G E R R R K K R G L F IVPI 2.9 
H5[6]  P E I E T - - - - R G L F IVPI 0.0 

H7 wt    P E I P K R R R R G L F IVPI 2.9 
H7[10]   P E M M Q G - - R G L F IVPI 0.0 

Peeters et al Vaccine, 2012 



‘Reverse genetics’ 

H5[6] 
H7[10] 

H5NB 
H7NB 

type B 

Peeters et al Vaccine, 2012 



Vaccinatie infectie experiment [H5NB] 

3 wekenoude SPF kippen (n=10) 

d=0   IM vaccinatie, 0.5 ml dood/adjuvans vaccine 

  3 verschillende doses: 64 (26), 16 (24) en 4 (22) HAU 

d=21  infectie met 105 H5N1 HPAI (0.1 ml IN / 0.1 ml IT) 

d=24+26 luchtpijp en cloaca swabs (3dpc en 5dpc) 

d=21+35 bloed monsters (21dpv + 14dpc) 

 

Vaccinatie 

0    5    10    15    20    25    30    35 

Challenge d21 Einde d35 

swabs 
bloed bloed 

Peeters et al Vaccine, 2012 



Vaccinatie-infectie experiment 

 Alle niet-gevaccineerde dieren (n=5) stierven binnen 2 dagen 
 

 Alle gevaccineerde dieren overleefden 
 

 Geen van de dieren werd ziek onafhankelijk van de doses 
groepen (64-16-4 HAU) 

Peeters et al Vaccine, 2012 



Antistof titer 

Peeters et al Vaccine, 2012 

Haemagglutinatie remming titer Virus neutralisatie titer 



Uitscheiding van infectie virus (qRT-PCR) 

Virus uitscheiding in luchtpijp Virus uitscheiding in cloaca 
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Antistoffen tegen NP en 
N1 

 Alle gevaccineerde dieren, 
op 2 na, antistoffen tegen 
NP 
 
 Geen antistoffen tegen N1 

na H5NB vaccinatie 
 
 Geen antistoffen tegen  

N1 na infectie met H5N1 

Animal nr 21dpv 14dpc 21dpv 14dpc

545 - -
546 - -
547 - -
548 - -
549 - -

550 + + - -
551 + + - -
552 + + - -
553 + + - -
554 + + - -
555 + + - -
556 + + - -
557 + + - -
558 + + - -
559 + + - -

560 + + - -
561 + + - -
562 + + - -
563 + + - -
564 + + - -
565 + + - -
566 + + - -
567 + + - -
568 + + - -
569 + + - -

570 + + - -
571 + + - -
572 + + - -
573 + + - -
574 + + - -
575 + + - -
576 - + - -
577 + + - -
578
579 - + - -

64 HAU

16 HAU

4 HAU

NP ELISA N1 ELISA

Mock



Conclusies H5NB vaccin 

 Volledige bescherming tegen ziekte 
 Hoge antistoftiter zelfs bij laagste vaccin dosis (4 HAU) 
 Antistoftiter correleert met vaccin dosis 
 Geen virus uitscheiding bij hoogste vaccin dosis (64 

HAU) 
 Sterke verlaging uitscheiding (>103) zelfs bij laagste 

vaccin dosis (4 HAU) 
 Geen inductie van antistoffen tegen N1 na H5N1 infectie 

van de gevaccineerde kippen 
 Geen significante verhoging (H5) antistof titer na infectie 

 



Conclusies 

 H5NB is een effectief vaccin tegen infectie met HPAI H5 
virussen 
 De sterke vermindering van virus uitscheiding (>103) 

suggereert dat er geen virus transmissie in een groep 
van gevaccineerde dieren optreed. 
 Universeel DIVA vaccin tegen HPAI H5 virussen 
 Kan ingezet worden in nood of profylactische DIVA 

vaccinatieplannen tegen H5 subtype virussen 
 Breedte van de bescherming binnen H5 virussen moet 

nog bepaald worden. 
 RG staat snelle aanpassing van het vaccin aan 

veranderingen van circulerende virussen toe 
 



ELISAs tegen alle N subtypen (N1-N9) 

 Lama antistoffen tegen alle NA subtypen 
 Complex antistof-blokking (CTB) ELISA 

● Detectie onafhankelijk species 
 Sensitiviteit  85.7-100% 
 Specificiteit 97.6-100% 



ELISAs tegen alle N subtypen (N1-N9): 
Anti-N2 ELISA 
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Reactie sera tegen overige N subtypen 
(N1-N9) in Anti-N2 ELISA 
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Subunit vaccin 

 Product van het virus dat afweerrespons opwekt 
● Bv. haemmagglutinine 



Haemagglutinine Trimeren (H5)3 

2x vaccineren 1x vaccineren 

WLH, 6 weken 
n=10/ groep 

 >2-10 μg sH53 al bescherming na  1x vaccineren 

Cornelissen et al PLoS One 2010 14;5(5) 



Haemagglutinine Trimeren (H5)3 

Voordelen 
 Bescherming tegen ziekte en sterfte 
 Geen virus uitscheiding na infectie bij 2x vaccineren óf 1x 

bij dosis 2-10 μg 
 Induceert alleen antistoffen tegen HA (H5) 

● Serologisch monitoring met NP Ab ELISA op AI virus 
infecties blijft behouden 

 Aanpassing aan uitbraak stam eenvoudig 

Nadelen 

 Massa applicatie (vooralsnog) niet mogelijk 
 Productie (vooralsnog) duur 
 



Vector vaccin 

 Een vector vaccin is een vaccin dat gebruikt maakt van 
een infectieus virus dat zelf geen ziekte veroorzaakt  

en  
 dat gebruikt wordt als drager van een eiwit dat een 

afweerrespons opwekt 
 
  bijv. haemagglutinine van HPAI virus 



NDV vector dat sH5 of sH53 produceert 

sH53 

HN 

F 
Anti-NDV 

Anti-H5 

Cornelissen et al. PLoS One 2012;7(8) 



Vaccinatie met NDV-sH53 

Oraal/in neus In spier 

WLH, SPF 
6 weeks 
n=10/group 

 NDV-sH53 vaccinatie in spier (100%) > oraal/in neus (50%)  

Cornelissen et al. PLoS One 2012;7(8) 



Antistof response 

NDV HAR titer AIV HAR titer 

Cornelissen et al. PLoS One 2012;7(8) 



Conclusies H5 vector NDV vaccin 

 NDV vector H5 vaccin:  
● NDV-H5 betere bescherming NDV (H5)3 
● NDV (H5)3 toegepast in spier beschermt tegen 

ziekte en sterfte na infectie met HPAI H5 
● NDV (H5)3 reduceert maar voorkomt uitscheiding 

virus na infectie niet volledig. 
 (H5)3 wordt uitgescheiden en niet ingebouwd in het 

virusdeeltje -> veiliger 
 Bivalent vaccin beschermt ook tegen NDV 

 
Immuniteit in veld interfereert met effectieve vaccinatie 

tegen HPAI 



Vaccinatie 

Waaraan moet vaccinatie voldoen 



Surveillance en Monitoring 

 Effectiviteit vaccinatie monitoren 
● HAR titers tegen circulerend virus (H5 of H7) 

● Titers 1:32 of hoger 
● Vaccinatiegraad 80% of meer 

● Hervaccinatie indien < 80% van het koppel titer 
>1:32 heeft  



Surveillance en monitoring  

 Check op circulerend HPAI virus 
● Serologisch met DIVA test 

● Negatief  Geen circulerend virus 
● Positief  testen op H5 of H7 virus 

● Gebruik van niet-gevaccineerde sentinels 
● Representatieve ‘steekproef’ van koppel? 
● Ziekte en sterfte  virus detectie 

● Dode dieren testen op AI virus 



Antigene Drift: eisen aan vaccin 

 Oudere H5 vaccins  
Vergelijkbare antigeniciteit 

 HA drift weg van de oorsprong 

● Goede bescherming:  

● Ck/HK/220/97, 
Ck/Legok/03, 
VN/1203/04, 
Ck/WJ/HAMD/06 

● Middelmatige bescherming:  

● Ck/Papua/06 

● Slechte bescherming: 

● PWT/06 

 Swayne, Smith and Fouchier, 2008 

(A/ck/WIJ-PWT/06) 

(A/ck/SMI-HAMD/06) 

G 

I 

P 



Antigene drift: ervaringen in het veld 

 Egypte (2006-), resistent 1e generatie H5 vaccins 
 China (2004-), 6e generatie zaaivirus 
 Vietnam (2011), virussen resistent tegen 1e en 5e 

generatie, toekomst in Noorden 6e generatie 
 Mexico (LPAI H5N2) sinds jaren ‘95  

 
 Zaaivirus moet continue worden aangepast op basis 

van surveillance en monitoring gegevens 
 

 
 



Knelpunten 

 (Nog) geen geschikt virus voor massa applicatie voor 
noodvaccinatie 
 Keuze van zaaivirus 
 Geen vaccinbank  productietijd 

 Technieken om zaaivirus snel aan te passen zijn er maar,  
● registratie duurt lang (tot 5 jaar) 
● Patentrechten 

Wenselijk dat gebruikte vaccins zelfde DIVA marker 
hebben 
 Kosten van (her)vaccinatie en nodige surveillance 
 Exportbelemmeringen 



Discussiepunten 

 Stamping geniet voorkeur 
- kortere duur epizoötie 
 Vaccinatie voorkomt 

ziekte en sterfte maar 
leidt niet tot eradicatie 
zonder bioveiligheid, 
surveillance en 
monitoring. 
 Vaccinatie kan leiden tot 

aanhoudende 
viruscirculatie en 
compliceert  surveillance 
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