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InleIdIng

In deze uitgave komen experts aan het woord over mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo). Wellicht 
denkt u hierbij aan oud nieuws maar wij zijn ervan overtuigd dat er rondom deze aandoening nog 
veel vragen leven. Wij vinden het belangrijk dat u deze vragen goed kunt beantwoorden en daarom 
hebben wij stellingen over M. hyo voorgelegd aan een aantal toonaangevende internationale experts. 

Deze experts zijn intensief betrokken bij het onderzoek naar M. hyo en geven commentaar op de 
uitspraken en wijzen u daarbij op bijbehorende aspecten. u kunt voor de korte versie kiezen of 
dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. er is over veel kwesties wetenschappelijke consensus, 
maar over sommige kwesties lopen de meningen en zienswijzen uiteen en bestaat er behoefte aan 
verder onderzoek om ze te verhelderen.

Wij hebben er vertrouwen in dat u na het lezen van deze uitgave beter in staat bent vragen over 
M. hyo en de werkzaamheid van M. hyo vaccins te beantwoorden. tenslotte, vinden wij uw expert 
mening ook belangrijk en we gaan dan ook graag met u de dialoog aan over M. hyo.

Wij wensen u veel leesplezier toe en staan met ons team klaar voor verdere vragen.

Boehringer Ingelheim Animal Health



stellIng:de experts In M. hyo

prof. dr.  
dominiek Maes

Faculteit  
diergeneeskunde,  
Universiteit gent,  
België 

prof. Maes is hoogleraar  
varkensgeneeskunde aan  
de Universiteit gent.  
Zijn onderzoek richt zich 
voornamelijk op luchtweg-
aandoeningen, voortplanting 
en de veterinaire volks- 
gezondheid. Hij heeft meer 
dan 200 publicaties in  
peer-reviewed tijdschriften. 

prof. dr. 
paolo Martelli

Hoogleraar Interne  
geneeskunde, Faculteit  
diergeneeskunde, Universiteit  
van parma, Italië

Het uitgebreide onderzoek van 
prof. Martelli naar infectieuze 
aandoeningen bij varkens, met 
speciale aandacht voor M. hyo, 
prrs en pCV2 naast andere 
infectieuze en niet-infectieuze 
aandoeningen, heeft geleid tot 
meer dan 250 publicaties.

prof. dr.  
stanley H. done

VlA thirsk,  
Verenigd Koninkrijk

prof. done heeft meer dan  
40 jaar ervaring in pathologie 
bij varkens. Hij heeft meer  
dan 300 publicaties op  
zijn naam staan en doceert  
momenteel aan twee veteri-
naire opleidingsinstituten.

prof. Dr.  
elisabeth grosse Beilage

Vakgroep epidemiologie, 
Universiteit voor Veterinaire 
geneeskunde, Hannover, 
duitsland

prof. grosse Beilage richt zich 
in haar huidige onderzoek 
vooral op de klinische en 
epidemiologische aspecten 
van infectieuze aandoeningen 
bij varkens en de bestrijding 
van deze infecties, met spe-
ciale aandacht voor M. hyo en 
prrs. Haar onderzoeken heb-
ben geresulteerd in bijna 100 
peer-reviewed publicaties.
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prof. dr.  
Mathias ritzmann

Kliniek voor Varkens, 
Universiteit van München, 
duitsland

Als hoofd van de Kliniek voor 
Varkens is prof. ritzmann 
betrokken bij onderwijs en 
klinisch onderzoek op het 
gebied van varkensziekten. 
Zijn onderzoeksactiviteiten 
zijn gericht op opkomende 
en terugkerende varkens-
ziekten – waaronder pCV2,  
M. hyo en prrs – en heb-
ben tot op heden geleid tot 
ongeveer 100 peer-reviewed 
publicaties.

prof. dr.  
dirk Werling

Hoogleraar Moleculaire  
Immunologie, royal Veterinary  
College london,  
Verenigd Koninkrijk

prof. Werling is tot op heden 
betrokken bij de publicatie van 
80 peer-reviewed artikelen. Hij 
richt zich in zijn immunologisch 
onderzoek op het aangeboren 
immuunsysteem en toll-like  
receptoren. daarnaast leidt hij 
een BBrsC-project (Biotech-
nology and Biological sciences 
research Council) in verband 
met pCV2 ter waarde van  
2,4 miljoen euro.

dr.  
Marina sibila

Onderzoeker aan de CresA  
en Universiteit Autònoma  
de Barcelona, spanje

Binnen de CresA is dr. sibila 
betrokken bij onderzoek naar 
infectieuze varkensziekten  
met speciale aandacht voor  
M. hyo, pCV2, torque teno 
virus en Actinobacillus pleuro-
pneumoniae. Ze is betrokken 
bij de publicatie van meer dan 
39 peer-reviewed artikelen.
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M. hyo-infectie veroorzaakt wereldwijd grote 

economische verliezen in de varkensproductie.  

M. hyo vermindert de opbrengst, verhoogt het gebruik 

van antibiotica en vermindert het welzijn van dieren.



WAt de experts Zeggen:
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»M. hyo is een van de meest wijdverspreide 
ziekteverwekkers in de varkensproductie.  
Verliezen zijn voornamelijk toe te schrijven aan 
lagere gewichtstoename, hogere voederkosten 
door een verminderde voederconversie, en 
hogere medicijnkosten. In ongecompliceerde 
gevallen is de mortaliteit niet significant  
verhoogd.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann,
Duitsland

»M. hyo geeft aantoonbare zware gevolgen, 
maar het is niet de kiem die de grote weten-
schappelijke impact geeft. De economische 
impact van M. hyo is uiterst variabel en 
hangt sterk af van bijkomende factoren zoals 
andere ziekteverwekkers, omgevingsom-
standigheden, doorstroming van varkens en 
bedrijfsvoering.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië

»In landen als Noorwegen, Zweden 
en Zwitserland waar M. hyo (en 
bepaalde andere relevante ziekten) 
niet voorkomt, hoeven antimicro- 
biële middelen maar op geringe 
schaal gebruikt te worden.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage, 
Duitsland

»M. hyo wordt bij varkensbedrijven 
wereldwijd aangetroffen en is een  
belangrijke oorzaak van economische  
verliezen. Bij een berekening van de  
totale schade door M. hyo moet 
rekening worden gehouden met verlies  
aan opbrengst en hogere kosten door  
controlemaatregelen.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België
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M. hyo-vaccins hebben de varkensproductie veranderd 

en bieden belangrijke economische voordelen door hun 

bijdrage aan de controle van M Hyo. Vaccinatie 

vermindert de klinische verschijnselen, vermindert verlies 

aan opbrengst (verbetert de productieopbrengst) en kan 

leiden tot minder gebruik van antibiotica.
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»M. hyo-vaccins zijn sinds 1994 in Europa 
beschikbaar en behoren tot de meest gebruikte 
varkensvaccins. Als er succesvolle vaccinatie-
programma’s zijn, wordt de mogelijke negatieve 
impact van M. hyo soms over het hoofd gezien 
of vergeten. Maar recent is weer aangetoond dat 
er continu tegen M. hyo gevaccineerd moet wor-
den. Toen PCV2-vaccins beschikbaar kwamen, 
werd in sommige bedrijven de vaccinatie tegen 
M. hyo gestopt uit economische overwegingen. 
Binnen een paar maanden namen de klinische 
verschijnselen toe en de opbrengsten af en werd 
vrij snel weer begonnen met vaccinatie tegen  
M. hyo.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann,
Duitsland

»De vaccinatie controleert de Enzoötische 
Pneumonie en de daaruit voorvloeiende 
problemen, met een winst op de koppel-
gezondheid, prestaties en de antibiotica 
behandelingen.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,
Italië

»Commerciële M. hyo-vaccins worden 
wereldwijd veel gebruikt, waarbij in veel  
landen in meer dan 70% van de varkensstapel 
wordt gevaccineerd. Voordelen van vaccinatie 
zijn betere dagelijkse gewichtstoename en  
voederconversie, soms een lagere mortaliteit. 
Daarnaast is de tijd waarin het slachtgewicht 
wordt bereikt korter, zijn er minder klinische 
verschijnselen en longlaesies en lagere  
behandelingskosten.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België
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M. hyo-vaccinatie alleen is geen afdoende bestrijding 

van enzoötische pneumonie (ep).
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»Ook als M. hyo de belangrijkste 
etiologische verwekker van EP  
is, kunnen ook andere bacteriële  
pathogenen een rol spelen.  
In veel gevallen wordt dit gecom-
pliceerd door virale pathogenen, 
zoals SIV, PRRSV en PCV2. 
Naast vaccinatie zal ook verbete-
ring van de bedrijfsvoering nodig 
zijn om EP te bestrijden.«

Dr. Marina Sibila,
Spanje

»Vaccins zijn nuttige hulpmiddelen om  
de negatieve impact van M. hyo-infectie 
te verminderen, maar moeten worden  
gecombineerd met andere controlemaat- 
regelen, zoals het optimaliseren van de 
bedrijfsvoering en huisvesting. Daarnaast 
kan ook strategische medicatie tijdelijk in 
bepaalde situaties nuttig zijn.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België

»Luchtwegaandoeningen bij varkens, waaronder 
EP, worden zelden door maar één pathogeen 
veroorzaakt. Meestal gaat het om een mengsel 
van virale en bacteriële ziekteverwekkers. De 
uitkomst van een infectie wordt sterk beïnvloed 
door de omgeving en de toestand van de geïnfec-
teerde dieren. Een goed bestrijdingsprogramma 
moet rekening houden met alle verschillende 
aspecten van luchtwegaandoeningen.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann,
Duitsland
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geen enkel M. hyo-vaccin zal de klinische verschijnselen 

of longlaesies bij M. hyo-infectie volledig elimineren. 

klinische verschijnselen, laesies en technische resultaten 

worden door veel factoren beïnvloed ongeacht het  

gebruikte M. hyo-vaccin.



WAt de experts Zeggen:

m yco p l a Sm a h yo p n eu m o n I a e  |   17

»Vaccinatie tegen M. hyo zal infectie niet 
voorkomen. Het belangrijkste doel van vac-
cinatie tegen M. hyo is de symptomen van de 
ziekte te verminderen. De grondige preventie 
van klinische verschijnselen en longlaesies is 
mogelijk maar vereist meestal perfect aan-
gepaste huisvesting en bedrijfsvoering. Als 
dit doel niet volledig wordt bereikt, zijn er 
naast het vaccinatieprotocol nog veel an-
dere overwegingen waar rekening mee moet 
worden gehouden. Mogelijke risicofactoren 
zijn goed gedocumenteerd. De invloed van de 
virulentie van de stam op het beloop van de 
ziekte is onlangs beschreven door Belgische 
onderzoekers, maar de impact op effectiviteit 
van het vaccin moet nog duidelijk worden.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage,
Duitsland

»Vaccinatie voorkomt infectie niet en 
elimineert laesies niet, maar kan hun 
ontwikkeling wel verminderen. Andere 
bedrijfsvoerings- en omgevingsfactoren 
hebben invloed op de ontwikkeling van  
zowel de klinische verschijnselen als de 
laesies. Over het algemeen is de effectiviteit 
van vaccinatie relatief en in hoge mate 
afhankelijk van de infectiedruk, die 
van bedrijf tot bedrijf aanzienlijk kan 
verschillen.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk

»M. hyo-vaccins geven een belangrijke 
vermindering van de klinische verschijnselen  
en longlaesies, maar het effect van een  
vaccin is normaliter een ‘normaal’ verdeling 
volgens de Gauss-kromme, waarbij sommige 
gevaccineerde dieren ‘links van de bel’  
komen en niet overeenkomstig beschermd. 
Volledige preventie kan alleen worden  
bereikt door de combinatie van vaccinatie  
en andere maatregelen.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië

»M. hyo-vaccins voorkomen infectie niet en 
geven geen volledige bescherming. Het uitein-
delijke resultaat van vaccinatie hangt van veel  
factoren af die niet met het vaccinatiepro-
gramma samenhangen. In de meeste gevallen 
vermindert vaccinatie de klinische verschijn-
selen en longlaesies en verhoogt vaccinatie de 
opbrengst. Toch worden, afhankelijk van de 
bedrijfsvoering, huisvesting en co-infecties, de 
klinische verschijnselen (hoesten) en macro-
scopische laesies (cranioventrale pulmonaire 
consolidatie) die samenhangen met M. hyo niet 
geëlimineerd.«

Prof. Dr. Dominiek Maes, 
België
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De beste manier om de (economische) bijdrage van  

M. hyo-vaccinatie te beoordelen, is meting van de 

productieresultaten (gemiddelde dagelijkse groei,  

slijters, mortaliteit, voederconversie, antibioticakosten).
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»De economische voordelen van M. hyo-
vaccinatie hangen af van verbetering van de 
productieresultaten en de marktomstandig-
heden. Om de volledige economische waarde 
te beoordelen, moet rekening worden gehou-
den met alle relevante opbrengstparameters, 
waaronder dagelijkse gewichtstoename, 
voederconversie, mortaliteit, medicatie- 
kosten en slachtkwaliteit.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België

»De positieve economische impact van  
M. hyo-vaccinatie kan inderdaad worden 
gemeten door de productieresultaten 
te beoordelen. Helaas is het soms niet 
mogelijk om de effecten correct en volledig 
te beoordelen. In sommige gevallen is de 
luchtwegaandoening waarbij Mycoplasma 
een rol speelt zeer gecompliceerd en zijn er 
ook andere pathogenen (PRRSV, PCV2, APP 
etc.) in belangrijke mate bij betrokken die de 
effecten van M. hyo-vaccinatie maskeren.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië
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een (droge) hoest kan wijzen op M. hyo-infectie, 

maar is niet specifiek.
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»Hoesten is op zichzelf een zeer aspecifiek  
klinisch verschijnsel dat door veel bacteriële  
en virale pathogenen en niet-infectieuze  
verwekkers kan worden veroorzaakt. Een 
rauwe, blaffende hoest, vooral tegen het mid-
den of einde van de vleesvarkensperiode, is een 
karakteristiek klinisch verschijnsel voor onder 
andere, maar niet uitsluitend, M. hyo-infectie. 
Mogelijke andere oorzaken kunnen zijn influen-
za- of PRRSV-infecties, en ook niet-infectieuze 
oorzaken als stof of gassen.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann,
Duitsland

»Droge (niet-productieve) hoest is een  
klinisch verschijnsel van EP maar wordt  
ook in andere situaties waargenomen 
(bijvoorbeeld bij parasitische pneumonie, 
ziekte van Aujeszky, H. parasuis).«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië

»Het klinische beeld van M. hyo-infectie 
is vrij karakteristiek, een droge niet- 
productieve hoest. Maar om de diagnose  
te bevestigen, moet minstens één andere 
diagnostische methode worden gebruikt.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage, 
Duitsland
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longlaesies zijn niet pathognomisch.
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»Longlaesies in ventrocraniale kwabben 
wijzen sterk op EP. Maar M. hyo is niet 
de enige oorzaak van de laesies die wor-
den gezien in de acute fase van EP (bijv. 
influenza).«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië

»Longlaesies die in slachtvarkens worden beoor-
deeld, zijn ook een waardevol diagnostisch middel 
dat ook veel gebruikt wordt bij het controleren van 
M. hyo-vrije varkenspopulaties. Apicale longlaesies 
wijzen sterk op pneumonie door M. hyo-infectie 
maar er zijn andere aandoeningen die tot soortgelij-
ke macroscopische laesies kunnen leiden. Daarom 
geven macroscopische laesies alleen niet de vol-
ledige diagnose. In twijfelgevallen zijn aanvullende 
histologie en gevoelige PCR-bepalingen nodig om 
de betrokkenheid van M. hyo te verduidelijken.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage, 
Duitsland

»Consolidatie van craniale kwabben past bij 
inhalatie van door de lucht verspreide micro-
organismen en afval. Het is het resultaat van 
chronische antigene stimulatie. Kenmerkende 
macroscopische laesies die door M. hyo worden 
veroorzaakt, bestaan uit cranioventrale pulmo-
naire consolidatie. Andere pathogenen, zoals 
influenza, Pasteurella multocida, of zelfs niet-
infectieuze oorzaken, zoals stof, kunnen zeer 
soortgelijke laesies veroorzaken, die visueel niet 
kunnen worden onderscheiden van door M. hyo 
veroorzaakte laesies.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk
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gradering van longlaesies is subjectief en kent  

enkele beperkingen.
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»Slachtcontroles en longlaesiegradering zijn goed 
gedocumenteerde methodes om de gezondheid van de 
luchtwegen in varkensstapels te controleren. Terwijl 
de prevalentie en omvang van longlaesies bij de slacht 
iets zeggen over de respiratoire gezondheidssituatie 
in het algemeen, zijn deze niet ziekte- of pathogeen-
specifiek. Daarnaast zijn er veel niet-infectieuze 
risicofactoren die de prevalentie en omvang van 
de longlaesies beïnvloeden, zoals bezettingsgraad, 
groepsgrootte, temperatuur (inclusief seizoenseffec-
ten), ventilatie, all-in/all-outsystemen versus continue 
productie, grootte van de groep en bedrijfsvoering bij 
jonge zeugen. Als de prevalentie van longlaesies op 
een varkenshouderij toeneemt, moet dit nader worden 
onderzocht, inclusief gedetailleerde diagnostiek en 
beoordeling van bedrijfsvoering en huisvesting.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk

»Om deze beperkingen te minimaliseren en de 
objectiviteit te verhogen, zijn verschillende gra-
deringsprotocols voor longlaesies ontwikkeld. 
Toch moet de onderzoeker grondig en regelmatig 
getraind worden om de verschillende kenmerken 
van laesies te differentiëren evenals artefacten 
die door het slachtproces worden veroorzaakt. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met 
de steekproefgrootte en zowel seizoensgebonden 
als batchselectie-effecten.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage,
Duitsland

»Gradering van longlaesies is een zeer nuttig 
instrument voor de controle op luchtwegaandoe-
ningen bij varkens. Het is nuttig om de incidentie 
van specifieke laesies te bestuderen, om het 
effect van een behandeling te beoordelen in 
vergelijking met controledieren, om de toepas-
sing van controlemiddelen te beoordelen, en om 
de aanwezigheid van luchtwegziekten aan te 
tonen en te kwantificeren. Er zijn wel beperkin-
gen, bijv. variabiliteit van de resultaten op grond 
van gebruikt(e) systeem/methode (Madec 
methode, Straw methode enz.), of de subjectivi-
teit van de operator. Daarnaast ontbreekt het bij 
de gradering van longlaesies aan specificiteit.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,
Italië
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geen seroconversie na vaccinatie wijst niet  

op gebrek aan werkzaamheid.
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»Binnendringende micro-organismen worden 
bestreden door de aangeboren en verworven 
delen van het immuunsysteem. Terwijl aange-
boren immuniteit snel aanwezig is onafhanke-
lijk van eerder contact, is ze niet erg efficiënt. 
Verworven immuniteit daarentegen wordt 
langzaam opgebouwd na eerste blootstelling 
aan een ziekteverwekker, maar is vrij efficiënt. 
Maar het verworven immuunsysteem kan 
getraind worden, en dat is het hoofddoel van 
vaccinatie. Vaccins stimuleren het verworven 
immuunsysteem zodat het veel sneller en 
efficiënter op infecties kan reageren, waardoor 
dieren tegen klinische ziekten worden be-
schermd. Een meetbare antilichaamrespons na 
vaccinatie is niet nodig voor een vaccin om 
effectief te zijn. «

Prof. Dr. Dirk Werling,
Verenigd koninkrijk

»Helemaal mee eens. Seroconversie (geme-
ten met commerciële ELISA-kits) kan al of 
niet na vaccinatie optreden. Het deel van 
de dieren met seroconversie kan wisselen 
afhankelijk van het gebruikte vaccin, en 
hogere seroconversie na vaccinatie betekent 
niet dat de dieren beter beschermd zijn dan 
dieren met geen of slechte seroconversie. 
Bescherming hangt niet samen met ELISA-
antilichamen.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië

»De humorale respons is maar  
een deel van de immuunreactie;  
celgemedieerde immuniteit speelt 
bij M. hyo-infectie een belangrijke 
rol. Daarnaast wisselt de  
specificiteit van de testen.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk

»In onderzoek is aangetoond dat tegen  
M. hyo gevaccineerde varkens beschermd 
zijn zelfs als ze bij challenge M. hyo-serone-
gatief zijn. De mate van bescherming hangt 
niet samen met de concentratie antilicha-
men tegen M. hyo in het serum.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België

»Inderdaad, er is geen directe correlatie 
gevonden tussen antilichamen in het 
serum en de bescherming.«

Dr. Marina Sibila,
Spanje
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antilichamen tegen M. hyo op het einde van 

de vleesvarkensperiode wijzen niet op falen  

van het vaccin.
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»Over het algemeen worden varkens negatief  
voor M. hyo-antilichamen na afbraak van de 
antilichamen van de moeder (8-10 weken oud). 
Vaccinatie kan al of niet seroconversie (consis-
tent) induceren. Maar als gevaccineerde varkens 
later in hun leven worden blootgesteld aan 
voldoende M. hyo worden ze weer M. hyo-anti-
lichaampositief, ongeacht welk vaccinatiepro-
gramma wordt toegepast.”«

Dr. Marina Sibila,
Spanje

»Meestal geven vaccins geen volledige 
bescherming in de zin dat gevaccineerde 
dieren, hoewel beschermd tegen klinische 
ziekte, nog wel geïnfecteerd kunnen raken. 
De natuurlijke infectie zet een immuun- 
reactie in gang die kan leiden tot de vorming 
van antilichamen in het serum.«

Prof. Dr. Dirk Werling,
Verenigd koninkrijk

»Gevaccineerde dieren kunnen 
geïnfecteerd zijn en daarom kan  
seroconversie worden waar- 
genomen. Maar dit (infectie en  
seroconversie) betekent niet dat  
het vaccin gefaald heeft.«

Dr. Martina Sibila,
Spanje

»Ongeacht klinische bescherming en het 
gebruikte vaccinatieschema blijft M. hyo 
circuleren in gevaccineerde varkensstapels. 
Meestal wordt seroconversie waargenomen 
na infectie met M. hyo in de groei-afmest-
periode.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België



stellIng:

30   |  I n g e Sp r ek m e t e x p er t S

De diagnostiek bij M. hyo is complex. er is niet één 

afdoende methode om de relevantie van M. hyo-infectie 

voor klinische verschijnselen te bevestigen.
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»Hoesten, het belangrijkste klinische verschijn-
sel van M. hyo-infectie, is diagnostisch niet
specifiek. Er zijn verschillende diagnostische 
middelen beschikbaar om een mogelijke diagno-
se te bevestigen, waaronder ELISA, PCR, slacht-
controle en sectie. Omdat elk van deze aanvul-
lende diagnostische technieken beperkingen 
kent, wordt gecombineerd gebruik aanbevolen 
om tot een correcte diagnose te komen.«

Dr. Marina Sibila,
Spanje

»Bij goede diagnostiek van M. hyo als 
oorzaak van klinische ziekte hoort de 
waarneming van karakteristieke klinische 
verschijnselen en ook macroscopische en 
microscopische laesies. Daarnaast kan  
detectie van seroconversie en antigenen  
in de laesies worden gebruikt om de  
betrokkenheid van M. hyo te bevestigen.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk

»Karakteristieke klinische verschijnselen 
in samenhang met specifieke macro- 
scopische (en microscopische) laesies  
samen met positieve immunofluores-
centie wijzen in alle opzichten op een 
diagnose Mycoplasma. PCR-positieve 
resultaten moet voorzichtig worden  
geïnterpreteerd.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,  
Italië
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positieve neusbemonsteringen wijzen op kolonisatie 

maar niet noodzakelijkerwijs op een klinisch relevante  

infectie. 
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»Neusbemonsteringen zijn een makkelijke en een-
voudige manier om varkens te bemonsteren. Maar 
positieve resultaten laten alleen zien dat M. hyo in een 
koppel aanwezig is, niet de klinische relevantie ervan. 
Klinisch relevant is de detectie van M. hyo in BALF of 
longen. Maar M. hyo kan ook in monsters van gezon-
de dieren worden aangetroffen. Daarom moet anti-
geendetectie altijd worden bezien in samenhang met 
klinische verschijnselen en macroscopische laesies.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann, 
Duitsland

»Positieve neusbemonsteringen laten zien dat 
biggen blootgesteld zijn aan M. hyo. Maar bloot-
stelling leidt niet noodzakelijkerwijs tot klinisch 
relevante infectie, met klinische verschijnselen, 
macroscopische laesies of seroconversie.«

Dr. Marina Sibila, 
Spanje

»Ja, dat klopt. Een PCR-positivitief resultaat 
uit een neusuitstrijkje betekent dat M. hyo de 
neus van het dier gekoloniseerd heeft en, met 
een zekere mate van waarschijnlijkheid, ook de 
tracheobronchiale tractus. Dit resultaat betekent 
niet noodzakelijkerwijs dat de infectie relevant  
is en dit dus ziekte betekent. Daarom kunnen  
we PCR-positieve resultaten niet correleren met 
de ziekte en de ernst ervan.«

Prof. Dr. Paolo Martelli,
Italië
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klinische symptomen worden normaal gesproken gezien 

in de vleesvarkensfase. meestal treedt deze niet op voor 

een leeftijd van 6 weken.
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»De ernstigste effecten van M. hyo-infectie en 
Enzoötische Pneumonie worden gezien in de 
vleesvarkensperiode.«

Prof. Dr. Stanley H. Done,
Verenigd koninkrijk

»De prevalentie van EP is vooral hoog bij 
dieren halverwege de vleesvarkensfase 
tot de slacht. Vaak wordt de ziekte niet 
gezien bij varkens die jonger zijn dan 6 
weken.«

Dr Marina Sibila, 
Spanje

»Door M. hyo veroorzaakte ziekte wordt 
zelden bij jonge biggen gezien. In die 
gevallen wordt het probleem hoogstwaar-
schijnlijk veroorzaakt door frequente 
verticale transmissie van het agens van de 
zeug naar het nageslacht. Frequente over-
dracht van grote hoeveelheden M. hyo 
treedt op bij instabiele zeugenstapels. 
Maatregelen tegen vroegtijdige, klinisch 
relevante infectie moeten zich richten op de 
zeugenstapel, waaronder een goede accli-
matisatie van jonge zeugen, (tijdelijke) 
strategische medicatie en mogelijk vaccina-
tie van (jonge) zeugen.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage, 
Duitsland
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Varkens worden immunocompetent geboren.  

maar de immuunrespons is bij pasgeboren varkens  

nog niet volledig functioneel omdat het immuunsysteem 

gedurende de eerste weken van het leven zich nog  

aanzienlijk ontwikkelt.
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»Biggen worden geboren met een volledig  
functioneel aangeboren immuunsysteem, en  
een verworven immuunsysteem dat nog moet  
leren. Dus het toedienen van vaccins in een 
vroeg stadium leidt mogelijk niet tot volledige 
bescherming van varkens in vergelijking met 
vaccinatie later in het leven.«

Prof. Dr. Dirk Werling,
Verenigd koninkrijk

»Het foetale varken kan antilichamen produ-
ceren vanaf dag 70 van de dracht. Dat betekent 
niet dat het immuunsysteem van varkens bij de 
geboorte volledig functioneel is. Het ontwikkelt 
zich qua cellulaire en humorale immuniteit pas 
volledig rond de 8-12 weken.«

Prof. Dr. Stanley H. Done, 
Verenigd koninkrijk
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hoe jonger een varken op het moment van vaccinatie 

is, hoe waarschijnlijker het is dat maternale immuniteit 

met de vaccinatie interfereert.
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»Maternale interferentie hangt waarschijn-
lijk samen met de concentratie maternale 
antilichamen in de gevaccineerde biggen. 
Omdat maternale antilichamen met de tijd 
worden afgebroken met een halfwaardetijd 
van 15,8 dagen, hebben jongere biggen meer 
maternale antilichamen. Natuurlijk hangt 
de concentratie behalve van de leeftijd ook 
af van de antilichaamstatus van de zeug, het 
antilichaamgehalte van het colostrum en de 
inname van colostrum.«

Prof. Dr. Mathias Ritzmann, 
Duitsland

»Het interfereren met maternale 
immuniteit hangt ook af van de 
serologische status van de zeug. 
Bij gelijke leeftijd zijn varkens die 
geboren worden uit zeugen met 
veel antilichamen vatbaarder voor 
interferentie dan varkens die wor-
den geboren uit zeugen met weinig 
antilichamen.«

Prof. Dr. Stanley H. Done, 
Verenigd koninkrijk

»De impact van maternale immuniteit  
op de effectiviteit van het vaccin is niet 
ondubbelzinnig vastgesteld.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België

»Het bereiken van immuunrespons door vac-
cinatie in aanwezigheid van maternale anti-
lichamen is één van de ‘heilige doelen’ van de 
immunologie. Tot dusverre is niet overtuigend 
aangetoond dat dit daadwerkelijk haalbaar is, 
omdat teveel factoren, zoals antilichaamstatus 
van de zeug, antilichaamgehalte van het colos-
trum en specificiteit van de antilichamen hier 
invloed op hebben.«

Prof. Dr. Dirk Werling, 
Verenigd koninkrijk
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In het veld komen verschillende M. hyo-stammen voor. 

tot op heden zijn er geen bewijzen dat deze variatie in 

stammen van invloed is op de effectiviteit van een vaccin. 
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»Verschillende stammen met verschil-
lende pathogeniciteit zijn in het veld 
aangetoond. Momenteel is er op basis 
van laboratoriumstudies geen verschil 
in termen van vaccineffectiviteit /
bescherming aangetoond bij verge-
lijking van de effecten van challenge 
met stammen met hoge en lage patho-
geniciteit.«

Prof. Dr. Stanley H. Done, 
Verenigd koninkrijk

»De mogelijke invloed van variatie onder M. hyo-
stammen op effectiviteit van vaccins is moeilijk te 
beoordelen, omdat alle of in ieder geval de meeste 
beschikbare vaccins hetzelfde antigeen bevatten 
(J-stam). De ontwikkeling van vaccins op basis  
van andere M. hyo-stammen zou helpen om op dit 
punt duidelijkheid te krijgen.«

Prof. Dr. Elisabeth Grosse Beilage, 
Duitsland

»In challenge-studies is aangetoond dat  
M. hyo-stammen aanzienlijk kunnen varië-
ren in virulentie; met moleculaire typering is 
aangetoond dat er een hoge mate van geneti-
sche diversiteit bestaat onder isolaten. Maar 
er is geen indicatie uit het veld dat vaccins 
minder effectief zijn tegen stammen die nu 
circuleren dan tegen stammen die 10 tot 15 
jaar geleden circuleerden.«

Prof. Dr. Dominiek Maes,
België
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