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INLEIDING

Zuid oost-Azië is nu reeds 2 jaar in de greep van een

epi de mie met een hoog pa tho geen avi air in flu en za vi -

rus, sub ty pe H5N1, bij pluim vee. Als ge volg hier van

zijn meer dan 150 mil joen stuks pluim vee ge stor ven

of op ge ruimd. Ook 133 men sen in Azië wer den met

het H5N1-vi rus ge ïnfecteerd en voor de helft van hen

was de in fec tie fa taal. Het H5N1-vi rus heeft zich in -

tus sen ook ver spreid naar pluim vee in Cen traal-Azië

en meer re cent wer den enk ele ge val len ge rap por teerd

in Tur kije, Roe me nië en Kro a tië. Om de kans op in -

sleep van het vi rus in West-Eu ro pa zo veel mo ge lijk te

be per ken, wer den dras ti sche maat re ge len ge no men

op Eu ro pees en na ti o naal vlak. De in voer van le ven de

vo gels, pluim vee vlees, vlees be rei ding en en ei e ren

van uit de ge trof fen lan den werd op ge schort. In Bel gië 

geldt op dit mo ment on der an de re een ver za mel ver -

bod voor pluim vee en ge do mes ti ceer de vo gels, een

op hok ver plich ting voor pluim vee in be paal de ge bie den

en een ver hoog de mo ni to ring op pro fes si o ne le pluim -

vee be drij ven.

Som mi ge we ten schap pers en po li ti ci vre zen dat

het avi ai re H5N1-vi rus een nieu we griep pan de mie bij 

de mens zou kun nen ver oor za ken, om dat de men se lij ke

po pu la tie in het ge heel geen an ti stof fen heeft te gen

het H5-he mag glu ti ni ne. In het per spec tief van een

mo ge lij ke pan de mie heb ben alle West-Eu ro pe se lan -

den een pan de mie be strij dings plan uit ge werkt. In het

ka der daar van wordt in Bel gië een voor raad an ti vi ra le 

mid de len aang elegd en zijn er maat re ge len ge no men

om een vol doen de voor raad vac cins te gen een mo ge -

lijk pan de misch vi rus te ver wer ven.

Naast de mens blij ken ook var kens, kat ten en tij -

gers ge voe lig te zijn voor het H5N1-vi rus en dit leidt

tot spe cu la ties over een mo ge lij ke rol van deze die ren

in de overd racht van het vi rus naar de mens. Er is ech -

ter nog zeer wei nig ken nis over het ge drag van H5N1

bij zoog die ren en vele scenario’s zijn eer der op ver on -

der stel ling en dan op we ten schap pe lijk ge fun deer de

ge ge vens ge ba seerd.

Dit ar ti kel is een sa men vat ting van een le zing ge hou -

den op de in for ma tie a von den over vo gel pest die in no -

vem ber 2005 door het voed sel agent schap (FAVV) wer -

den ge or ga ni seerd voor de Vlaam se die ren art sen. In

het eer ste deel wordt een al ge meen over zicht ge ge ven 

van in flu en za bij vo gels en van de be lang rijk ste in flu -

en za ge voe li ge zoog die ren. Dit over zicht is geens zins

vol le dig en be licht voor al de ge ge vens die be lang rijk

zijn voor een goed be grip van de hui di ge H5N1-uit -

braak bij ge vo gel te in Zuid oost-Azië. In het twee de

deel wordt die per ing egaan op deze H5N1-uit braak

en de even tu e le ge va ren voor de mens. Er wordt spe -

ci aal aan dacht be steed aan de mo ge lij ke rol van huis -

die ren an de re dan vo gels in de ver sprei ding van

H5N1 naar de mens. Het is voor al de be doe ling hy po -

the sen en we ten schap pe lijk on der bouw de ge ge vens

dui de lijk van me kaar te on der schei den.

INFLUENZA BIJ VOGELS EN ZOOGDIEREN

Een vi rus met vele ge zich ten

Influ en za- of griep vi rus sen zijn RNA-vi rus sen met

een en ve lop en een ge seg men teerd ge noom. Deze laat ste

ei gen schap geeft hen de mo ge lijk heid tot ge ne ti sche

“re as sor te ring”, of het uit wis se len van gen frag men ten

tus sen 2 to taal ver schil len de in flu en za vi rus sen wan neer 

deze ge lijk tij dig de zelf de cel in fec te ren. Het centra le

nu cle opro te ïne be paalt het se ro ty pe - A, B of C. Influ -

en za B- en C-vi rus sen wor den hier bui ten be schou -

wing ge la ten, om dat ze enk el voor ko men bij de mens

en in de die ren we reld on be lang rijk zijn. Influ en za

A-vi rus sen dra gen aan hun bui ten zij de 2 be lang rij ke

gly copro te ïnen: het he mag glu ti ni ne (HA) en het neu ra -

mi ni da se (NA). Op ba sis van de an ti ge ne ei gen schap -

pen van HA en NA wor den deze vi rus sen verd er ing e -

deeld in sub ty pen. Tot dus ver zijn 16 ver schil len de

he mag glu tin inen en 9 neu ra mi ni da sen be kend die in
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ver schil len de com bi na ties kun nen voor ko men. Het

HA is het be lang rijk ste im mun oge ne ei wit en an ti stof -

fen daar te gen bie den be scher ming te gen over in fec tie

met een in flu en za vi rus met een an ti ge nisch ver want

HA. Er is ech ter geen krui sim mu ni teit tus sen ver -

schil len de sub ty pen: in fec tie of vac ci na tie met één

be paald sub ty pe be schermt dus niet te gen een daar op -

vol gen de in fec tie met een an der sub ty pe.

Ken mer kend voor in flu en za vi rus sen is dat ze door -

heen de ja ren klei ne re of gro te re wij zi ging en in hun

ge ne ti sche en/of an ti ge ne sa men stel ling on der gaan.

Anti ge ne “drift” is een wij zi ging in min stens 2 van de

5 an ti ge ne do mei nen van het HA, als ge volg van punt -

mu ta ties die zich door heen de ja ren op sta pe len in het

gen frag ment dat co deert voor het HA. Drift-va ri an ten 

wor den vaak min der goed her kend en wor den dus

min der af ge remd door de be staan de po pu la tie-im mu -

ni teit en zijn daard oor in staat om epi de mie ën te ver -

oor za ken. Anti ge ne “shift” is een meer dras ti sche

vorm van an ti ge ne va ri a tie waar bij het cir cu le rend in -

flu en za vi rus wordt ver vang en door een vi rus met een

“nieuw” HA- en/of NA-sub ty pe waar te gen in het ge -

heel geen po pu la tie-im mu ni teit be staat. Dit zeld za me 

ver schijn sel kan aan lei ding ge ven tot een we reld wij de

influ en za pan de mie bij de mens, wat het ge val was in

1918, 1957 en 1968. Anti ge ne shift kan ont staan wan -

neer een in flu en za vi rus van uit een dier lijk re ser voir

wordt over ge dra gen naar een an de re dier soort of naar

de mens, wat ove ri gens zel den ge beurt. Ook ge ne ti sche

re as sor te ring kan aan de ba sis lig gen van een an ti ge ne 

shift, in dien het HA-gen van het cir cu le ren de vi rus

wordt ver vang en door dit van een vi rus met een

“nieuw” HA-sub ty pe.

In de na tuur ko men in flu en za A-vi rus sen voor bij

ver schil len de soor ten wil de en tam me vo gels, bij de

mens, het var ken, het paard, nert sen en zee zoog die -

ren. Deze vi rus sen zijn over het al ge meen dier soort-

 spe ci fiek en ze wor den dus zel den van de ene naar de

an de re dier soort over ge dra gen. In te gen stel ling tot bij 

wil de vo gels, die ge voe lig zijn voor alle be staan de in -

flu en za vi rus sub ty pen, ko men bij de mens en bij de in -

flu en za ge voe li ge huis die ren hoog stens enk ele sub ty -

pen voor. Ook het ver loop van de in fec tie ver schilt

sterk bij vo gels en bij zoog die ren, zo als hier on der

verd er wordt uit ge legd.

Een vrij on schuld i ge in fec tie voor de mees te men -
sen, var kens en paar den

Bij de mens, het var ken en het paard ver oor zaakt

het in flu en za vi rus een acu te in fec tie van het lucht weg-

 epi theel. De in cu ba tie pe ri o de duurt slechts 1 tot 3 da gen 

en het vi rus wordt ge du ren de één week uit ge schei den

met de res pi ra toi re se cre ties. Vi rus ver sprei ding ge -

beurt hoofd za ke lijk door di rect con tact tus sen

be smet te en ge voe li ge in di vi du en en ook via de lucht

over kor te af stan den. De uit ge breid heid van de vi rus -

ver meer de ring en het kli nisch ver loop wor den on der

meer be paald door de mate waar in bij mens of dier an -

ti stof fen te gen over het in fec te ren de vi rus aan we zig

zijn. Bij ge voe li ge in di vi du en ver oor zaakt het vi rus

een ne cro se en een af sto ting van de epi theel cel len van 

de lucht we gen en de de ëpithelisatie vormt vaak een

ing angs poort voor se cun dai re bac te ri ële in fec ties.

Hoe wel de vi rus ver meer de ring be perkt blijft tot het

adem ha lings stel sel, staan de symp to men van al ge -

heel ziek zijn vaak op de voor grond. Bij niet-ge com -

pli ceer de in fec ties kan reeds bin nen de week her stel

op tre den, maar toch heeft de ziek te be lang rij ke eco -

no mi sche ge vol gen on der de vorm van ab sen te ïsme

bij de mens, een ver min der de groei bij het var ken en

slech te sport pres ta ties bij ren paar den. Voor elk van de 

drie dier soor ten zijn ge ïnactiveerde in flu en za vac cins

be schik baar die op een ge lij kaar di ge ma nier wor den

ge pro du ceerd en hun ef fect uit oe fe nen. Hier wor den

voor elke dier soort enk el de be lang rijk ste ken mer ken

van de cir cu le ren de in flu en za vi rus sen en van de in -

fec tie op ge somd.

Bij de mens cir cu le ren de laat ste de cen nia in flu en -

za vi rus sen van het sub ty pe H1N1 en H3N2. Tij dens

de pe ri o de 1957-1968 cir cu leer de het H2N2-sub ty pe, 

maar dit is na dien uit de men se lij ke po pu la tie verd we -

nen. In 2001 en 2002 werd een nieuw sub ty pe, H1N2,

aang etoond bij enk ele men sen, maar het is voor lo pig

wei nig ver spreid en het valt af te wach ten of het al dan

niet zal verd wij nen. Influ en za bij de mens komt voor -

al voor tij dens het kou de re jaar ge tij de, van daar de be -

na ming “sei zoeng riep”, en ong eveer om de 3 jaar kan

men spre ken van een ech te griep epi de mie. De ty pi sche

symp to men zijn keel pijn, neus vloei, soms een be -

moei lijk te adem ha ling en hoest, maar voor al koorts,

ver moeid heid, een ver min der de eet lust, hoofd pijn en

spier pijn. Sub kli ni sche in fec ties ko men ech ter ook

vaak voor. Ge zon de men sen her stel len snel van een

in flu en za-in fec tie en sterf te wordt over het al ge meen

al leen ge zien bij ou de re per so nen (65-plus sers) of bij

men sen met chro ni sche aan doe ning en, zo als di a be ti ci,

hart- en nier pa ti ënten. Daar om wordt aan deze be vol -

kings groe pen aang era den om zich jaar lijks vóór het

griep sei zoen te la ten vac ci ne ren.

In de Eu ro pe se var kens po pu la tie cir cu le ren op dit

mo ment 3 ver schil len de in flu en za vi rus sub ty pen: H1N1,

H3N2 en H1N2. In lan den en stre ken met een dich te

var kens po pu la tie zijn de 3 sub ty pen alle en zo ötisch.

Het H1N1-vi rus is oor spronk elijk af kom stig van wil -
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de vo gels van waar uit het in zijn ge heel naar het var -

ken is over ge dra gen, en bei de an de re sub ty pen zijn

ont staan door re as sor te ring. Dit laat ste fe no meen

komt bij het var ken trou wens meer voor dan bij an de re

dier soor ten en ook de mees te in flu en za vi rus sen die

cir cu le ren bij var kens in de VS, zijn op deze ma nier

ont staan. Soms ont staat een re as sor tant uit een in flu -

en za vi rus van het var ken ener zijds en een vi rus van

vo gels of van de mens an der zijds, maar ook op een -

vol gen de re as sor te ring en waar bij vi rus sen van alle

drie de dier soor ten mee spe len zijn geen uit zon de ring.

Op pa tho ge ne tisch en kli nisch vlak zijn er vele in -

te res san te ge lij ke nis sen tus sen in flu en za bij het var -

ken en bij de mens. Ook de fy si o lo gi sche ge lij ke nis -

sen tus sen var ken en mens ma ken het var ken een zeer

ge schikt dier mo del voor de stu die van de ziek te -

mecha nis men van in flu en za bij de mens. Het in flu en -

za vi rus ver meer dert zich bij het var ken in het vol le di ge

ademha lings stel sel, maar voor al dan in de long en. In

ex pe ri men te le stu dies vindt men reeds bin nen de 24

uur na een in trat rache a le in ocu la tie van in flu en za -

naïeve big gen vi rust iters tot 108 – 109 in fec tieu ze do ses

50% per gram long weef sel. Deze piek van de vi rus -

ver meer de ring gaat sa men met een mas sa le in fil tra tie

van de bron chi o len met neu tro fie len, met koorts, de -

pres sie, anor exie en een uit ge spro ken be moei lijk te

adem ha ling met flank en slag. Ge lijk tij dig wor den er

in de long en ook hoge hoe veel he den van ver schil len de

pro-in flam ma toi re cy tok inen vrij ge steld, zo als in ter fe -

ron-alfa, tu mor ne cro sis fac tor-alfa, in ter leu ki ne-1 en

in ter leu ki ne-6. Deze cy tok inen heb ben een ge ken de

rol in de pa tho fy si o lo gie van ont ste kings ce lin fil tra -

tie, koorts en de pres sie en ze wer den ook bij de mens

te rug ge von den in neus spoel vocht tij dens het acu te,

kli nisch ma ni fes te sta di um van een in flu en za vi ru sin -

fec tie. Het is daar om meer dan waar schijn lijk dat de

ty pi sche “griep”symp to men min stens ge deel te lijk wor -

den ge me di ëerd door cy tok inen. 

In de prak tijk is in flu en za één van de be lang rijk ste

oor za ken van acu te res pi ra toi re pro ble men bij het

var ken. Toch ver lo pen de mees te in fec ties met var -

kens in flu en za vi rus sen sub kli nisch. Ook on der ex pe -

ri men te le om stan dig he den is het ver loop mild tot sub -

kli nisch in dien de vi ru si no cu la tie via in tra na sa le weg

ge beurt in plaats van di rect in de trachea. Na zo’n in -

tra na sa le in ocu la tie blij ven de vi rus- en cy tok inen ti -

ters in de long en min stens 100 maal la ger dan na in -

trat rache a le in ocu la tie, wat wijst op het be lang van de

in fec tie druk en de daar mee sa men hang en de vi rus pro -

duc tie in de long en voor het kli nisch verloop.

Uit het feit dat bij het var ken soms re as sor tan ten tus sen

in flu en za vi rus sen van vo gels en van de mens voor ko -

men, volgt dat het var ken ge voe lig is voor zo wel hu ma ne

als avi ai re in flu en za vi rus sen. In één van de wei ni ge be -

schik ba re ex pe ri men te le stu dies wer den var kens ge -

ïnoculeerd met 38 ver schil len de in flu en za vi rus sen van

wil de vo gels en 29 daar van, met he mag glu ti ni ne sub ty -

pen gaan de van H1 tot H13, ble ken zich te ver meer de -

ren. Ook in het veld vindt men bij het var ken soms in -

flu en za vi rus sen met HA- en/of NA-sub ty pen die men 

nor maal al leen bij wil de vo gels ver wacht, zo als H9N2,

H4N6, H3N3. Op ba sis van der ge lij ke ge ge vens werd

het var ken lange tijd be schouwd als een bij na nood za -

ke lij ke tus seng ast heer voor de overd racht van in flu -

en za vi rus sen van vo gels naar de mens, maar deze hy -

po the se werd nooit echt be we zen. Bo ven dien blij ven

H1N1, H3N2 en H1N2 de eni ge sub ty pen die zich

echt heb ben kun nen hand ha ven in de var kens po pu la tie.

Het paard is ge voe lig voor in flu en za vi rus sen van

het sub ty pe H7N7 en H3N8. Waar schijn lijk cir cu leert 

op dit ogen blik al leen nog H3N8, en hier van be staat

er een “Eu ro pe an-like” en een “Ame ri can-like” an ti -

ge ne lijn. De in flu en za vi rus sen van het paard ver to -

nen min der an ti ge ne drift dan deze van de mens, maar

meer dan deze van het var ken. Omdat drift voor al

plaats vindt on der druk van an ti stof fen op ge bouwd na

vroe ge re in fec ties, is het lo gisch dat dit ver schijn sel

meer voor komt bij dier soor ten met een lang ere le vens -

duur. Het vi rus ver meer dert zich bij het paard even -

eens in het epi theel van de bo ven ste en die pe re lucht -

we gen, met bron chi tis, bron chi o li tis en in ter sti ti ële

pneu mo nie tot ge volg. Vol le dig ge voe li ge paar den

kun nen hoge koorts ont wik ke len, naast de pres sie,

anor exie, dysp nee en een dro ge hoest. Se cun dair bac -

te ri ële in fec ties wor den ge vreesd om dat ze chro ni sche

bron chi tis - bron chi o li tis en pneu mo nie kun nen ver -

oor za ken. Vac ci na tie wordt bij het paard ech ter al ge -

meen toe ge past waard oor in flu en za-uit bra ken niet zo

vaak wor den ge zien of be perkt blij ven in om vang.

Omdat het paard geen rol speelt in de trans mis sie van

in flu en za vi rus sen naar de mens, wordt er hier wei nig

aan dacht aan be steed.

Een va ri a be le pa tho ge ne se en symp to men bij vo gels

Bij een groot aan tal wil de vo gel soor ten ko men al -

ler lei in flu en za vi rus sub ty pen voor. De meest ge voe -

li ge vo gels be ho ren tot de or den van de Anse ri for mes

(een den, gan zen ...) en Char adri i for mes (stelt vo gels,

al ken, ster nen, meeu wen ...). Bij deze vo gels ver -

meer dert het vi rus zich in het epi theel van het adem -

ha lings stel sel en de darm. Met de fe ces wor den hoge

hoe veel he den vi rus (tot 108.7 egg in fec ti ous do ses

50% per gram fe ces van ge ïnfecteerde een den) uit ge -

schei den ge du ren de een pe ri o de van 3 tot 4 we ken. Op 
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ver za mel plaat sen van trek vo gels kon men in flu en za -

vi rus sen iso le ren uit ong econ cen treer de wa ter mon -

sters van me ren en vij vers. Van groot be lang is dat

deze wil de vo gels vrij wel nooit ziek wor den tij dens

de in fec tie. Tot voor kort werd slechts één uit braak be -

schre ven met kli ni sche symp to men, bij ster nen in

Zuid-Afri ka waar bij mas sa le sterf te op trad. Door het

mi gra tie ge drag van wil de vo gels kun nen ze, als asymp -

to ma ti sche dra gers, in flu en za vi rus sen over lange af -

stan den mee dra gen en via hun uit werp se len ver sprei -

den naar pluim vee of ook naar het var ken. Voor al

wil de een den doen dienst als een soort in flu en za vi -

rus re ser voir voor an de re dier soor ten. De pre va len tie

van in flu en za-in fec ties bij wil de vo gels va rieert sterk

in ver schil len de stu dies en is af hank elijk van de

geo gra fi sche lo ca tie, het soort vo gel, de leef tijd en de

hier mee sa men hang en de im muun sta tus. In een re cent 

Eu ro pees on der zoek wer den fe ces sta len van 15057

wil de vo gels, waar on der een den, gan zen en meeu -

wen, on der zocht en 2,3 % van de die ren was po si tief

in de po ly me ra se ket ting re ac tie. Zo als verd er uit ge -

legd is slechts een frac tie van de in flu en za vi rus sub ty -

pen die bij wil de vo gels voor ko men, po ten tieel ge -

vaar lijk voor an de re vo gel soor ten.

Ook ge do mes ti ceer de vo gels zijn ge voe lig voor

meer de re in flu en za vi rus sub ty pen: kip pen, kal koe -

nen, pa trij zen, fa zan ten, kwar tels, struis vo gels, pa pe -

gaai acht i gen, zang vo gels en vele an de re. In de mees te 

West-Eu ro pe se lan den ko men in flu en za vi rus sen slechts 

spo ra disch voor bij ge vo gel te maar ze kun nen even tu -

eel ge ïntroduceerd wor den via wil de vo gels. Bij tam -

me vo gels is het ziek te ver loop bui teng ewoon va ri a -

bel en af hank elijk van ver schil len de fac to ren, zo als

de vi rus stam en vi rus do sis, de vo gel soort, de leef tijd

en om ge vings fac to ren. Van groot be lang is de vi ru -

len tie van het vi rus, en men maakt een on der scheid

tus sen “laag pa tho ge ne” en “hoog pa tho ge ne” avi ai re

in flu en za vi rus sen. De mees te vi rus stam men zijn

“laag pa tho geen” voor pluim vee. De ver meer de ring

blijft dan meest al be perkt tot het adem ha lings stel sel

of de darm zon der of met mil de symp to men, en soms

ge bruikt men ook de be na ming “mild pa tho geen”. De

kli ni sche ma ni fes ta ties wor den ech ter ook be paald

door de vo gel soort en kip pen, en voor al kal koe nen

be ho ren tot de meest ge voe li ge soor ten. Deze laat ste

ver to nen vaak adem ha lings stoor nis sen, si nu si tis en

de pres sie. Zwa re adem ha lings stoor nis sen en sterf te

wor den voor al ge zien in ge val van se cun dair bac te ri ële

in fec ties.

Alleen be paal de in flu en za vi rus sen met een he -

mag glu ti ni ne van het sub ty pe H5 of H7 kun nen

“hoog pa tho geen” zijn voor pluim vee. De vi rus ver -

meer de ring blijft dan niet be perkt tot het adem ha -

lings stel sel en de darm, maar het vi rus ver spreidt zich

via het bloed naar ver schil len de in ter ne or ga nen en

naar de her se nen. In ver schil len de in wen di ge or ga -

nen, het car di o vas cu lair en het ze nuw stel sel kun nen

ernsti ge ont ste kings let sels en ne cro se ont staan. Mo -

ge lij ke symp to men zijn ver min der de voer- en wa ter -

op na me, ze nuw stoor nis sen, de pres sie, leg da ling, res -

pi ra toi re en spijs ver te rings stoor nis sen. Voor al bij

kip pen en kal koe nen kan de mor ta li teit 100% be dra -

gen. In be paal de ge val len ver loopt de in fec tie zo

acuut dat sterf te zon der voor af gaan de kli ni sche

symp to men op treedt. Deze ver al ge meen de in fec tie

met een dui de lijk zeer ag res sief vi rus wordt “vo gel -

pest” ge noemd. Toch zijn be paal de vo gel soor ten veel

min der ge voe lig. Zo ver oor za ken hoog pa tho ge ne vi -

rus sen slechts uit zon der lijk ziek te bij tam me een den

of bij wil de vo gels. Ook dui ven zijn dui de lijk vrij re -

sis tent te gen over in fec tie in ver ge lij king met an de re

vo gel soor ten. Vi ru sex cre tie ge beurt via de res pi ra toi re

se cre ties en voor al via de fe ces en kan ge mak ke lijk 3

tot 4 we ken aan hou den. De overd racht van het vi rus

kan plaats vin den door di rect con tact tus sen be smet te

en niet-be smet te die ren, maar ook in di rect, voor al via

voor wer pen die ge con ta mi neerd zijn met mest van

be smet te die ren, zo als laar zen of trans port mid de len.

Vo gel pest is een aang if te plicht i ge aan doe ning die

voor komt op lijst A van de we reld or ga ni sa tie voor

die reng ezond heid (OIE). Hoe wel er vac cins te gen

H5- en H7-vi rus sen be staan, werd er in Eu ro pa om

ver schil len de re de nen ge ko zen voor een non- vac ci -

na tie be leid.

Men heeft te gen woor dig reeds veel in zicht in de

ge ne ti sche ba sis van de vi ru len tie van H5- en H7-in -

flu en za vi rus sen voor pluim vee. Van cru ci aal be lang

daar bij is de ami no zuur se quen tie ter hoog te van de

“cle a va ge site”, de split sings plaats of breuk zo ne van

het he mag glu ti ni ne dat op het vi rus voor komt als een

pre cur sor ei wit, het HA0. Dit HA0 moet door pro te a -

sen van de gast heer ge splitst wor den in een HA1- en

een HA2-ge deel te al vo rens het func ti o neel wordt en

de vi rus par ti kels in fec tieus zijn. Laag pa tho ge ne avi -

ai re in flu en za vi rus sen heb ben op deze split sings -

plaats een enk el ba sisch ami no zuur (ar gi ni ne), zo dat

de split sing al leen kan ge beu ren door tryp si ne acht i ge

en zy men die voor ko men in het adem ha lings stel sel en

in de darm. Hierd oor is het vi rus niet in staat om zich

bui ten deze or ga nen te be ge ven en ver loopt de in fec -

tie mild. Hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za vi rus sen

be zit ten daar en te gen mul ti pe le ba si sche ami no zu ren

(ar gi ni ne en ly si ne) op de split sings plaats. Bij ge volg

kan de split sing van het HA0 be werkt wor den door al -

397 Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2005, 74



ge meen voor ko men de gast heer pro te a sen, waar van

fu ri ne waar schijn lijk één van de be lang rijk ste is, en

kan het vi rus zich ver meer de ren in alle vi ta le or ga nen. 

Noch tans zijn ook laag pa tho ge ne H5- of H7-vi rus sen

po ten tieel ge vaar lijk voor pluim vee om dat ze door in -

ser tie of sub sti tu tie van slechts enk ele nu cle o ti den

kun nen mu te ren naar de hoog pa tho ge ne vorm. Men

heeft ook dui de lij ke aan wij zing en dat uit bra ken van

hoog pa tho geen H5 of H7 bij pluim vee voor al voor ko -

men na dat de die ren eerst ge ïnfecteerd wer den met

een laag pa tho geen vi rus van het zelf de sub ty pe van

wil de wa ter vo gels. Deze overd racht is mo ge lijk wan -

neer pluim vee di rect of in di rect in con tact komt met

de fe ces van be smet te wil de vo gels. De hui di ge op -

vat ting is dat de mu ta tie pas ge beurt na dat het vi rus

kor te re of lang ere tijd cir cu leert bij pluim vee. Uit dit

al les volgt dat de kans op uit bra ken van vo gel pest ver -

hoogt naar ma te pluim vee meer mo ge lijk he den tot

con tact met uit werp se len van wilde vogels heeft.

Te gen woor dig wor den de be na ming en “vo gel -

griep”, “avi ai re in flu en za” en “vo gel pest” door me -

kaar en niet al tijd in de juis te be te ke nis ge bruikt. De

eer ste twee ter men heb ben een bre de be te ke nis en

ver wij zen naar een in fec tie van vo gels met om het

even welk in flu en za vi rus, ook laag pa tho ge ne stam -

men. Zo als ho ger ver meld be doelt men met “vo gel -

pest” de kli nisch zeer ernsti ge en ver al ge meen de in -

fec tie van pluim vee met een hoog pa tho geen H5- of

H7-in flu en za vi rus. In de pers wordt dit soms ook

aang eduid als “de ge vaar lij ke va ri ant van het vo gel -

griep vi rus”.

HET HOOGPATHOGENE H5N1-INFLUEN ZAVIRUS
BIJ PLUIMVEE IN AZIË

Chro no lo gie van H5N1 in Azië

Een hoog pa tho geen H5N1 avi air in flu en za vi rus

werd ei gen lijk reeds in 1996 aang etrof fen bij zie ke

tam me gan zen in het zui den van Chi na. In 1997 ver -

oor zaak te het H5N1-vi rus een eer ste meer ernsti ge

uit braak bij pluim vee in Hong Kong. Ook 18 men sen

wer den door be smet pluim vee ge ïnfecteerd en 6 van

hen stier ven. Tot vóór die tijd wa ren er bij na geen ge -

do cu men teer de ge val len van di rec te in flu en za vi rus -

overd racht van vo gels naar de mens en deze be vin -

ding was dus in strijd met de klas sie ke hy po the se dat

zo’n overd racht bij voor keur via het var ken als tus -

seng ast heer ge beurt. Ander half mil joen kip pen en an -

de re vo gels wer den toen zeer snel op ge ruimd zo dat

het vi rus werd uit ge roeid in Hong Kong. Uit vi ro lo -

gisch on der zoek is ech ter ge ble ken dat hoog pa tho ge ne

H5N1-vi rus sen ge du ren de de vol gen de ja ren uit ge -

breid zijn blij ven cir cu le ren bij gan zen, een den en

an de re tam me wa ter vo gels in Zuid-Chi na, al dan niet

met kli ni sche symp to men. Men ver moedt dat met

H5N1-be smet te, maar kli nisch ge zon de tam me een -

den een be lang rij ke rol heb ben ge speeld in hui di ge

H5N1-epi de mie. In dit op zicht ver schilt de hui di ge

vo gel pe stuit braak dus van de mees te voor gaan de uit -

bra ken, waar bij laag pa tho ge ne H5- of H7-vi rus sen

van wil de een den naar pluim vee zijn over ge gaan en

pas na pas sa ge bij pluim vee ge mu teerd zijn naar de

hoog pa tho ge ne vorm.

In de cem ber 2003 en ja nu a ri 2004 wer den uit bra -

ken met H5N1 vrij wel ge lijk tij dig ge rap por teerd bij

pluim vee in 8 ver schil len de Azi a ti sche lan den: Chi -

na, Cam bod ja, Indo ne sië, Ja pan, Ko rea, Laos, Thai -

land en Viet nam. Ma lei sië ver voeg de de lijst in au -

gus tus 2004. De voor bije maan den wer den er ook

haar den van H5N1 ge meld op pluim vee be drij ven in

Rus land en Ka zach stan. Zeer re cent wa ren er enk ele

ge val len in Tur kije, Roe me nië en Kro a tië.

Hoe wel er sinds 1959 op we reld vlak 24 uit bra ken

van hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za bij pluim vee

wa ren, wekt de hui di ge uit braak om 3 re de nen meer

ong erust heid. In de eer ste plaats is de ge og ra fi sche

ver spreid heid en de groot scha lig heid van deze uit -

braak nooit ge zien. Er zijn al les zins reeds meer dan

150 mil joen stuks pluim vee in Azië ge stor ven of op -

ge ruimd en het blijft gis sen naar het exac te aan tal.

Ondanks tal rij ke po ging en tot be strij ding is de si tu a -

tie in de mees te Azi a ti sche lan den niet on der con tro le

en het H5N1-vi rus is in gro te ge bie den en zo ötisch bij

pluim vee. Een twee de uniek feit is dat het hoog pa tho -

ge ne Azi a ti sche H5N1-vi rus ook bij wil de vo gels in -

fec tie, ziek te en sterf te kan ver oor za ken. In één van de 

groot ste na tuur re ser va ten in het wes ten van Chi na

zijn in 2005 naar schat ting meer dan 1000 wil de vo -

gels, voor al gan zen en ook meeu wen, ge stor ven aan

een in fec tie met H5N1. Tot voor kort we zen alle ge ge -

vens erop dat wil de vo gels al leen dra gers zijn van

laag pa tho ge ne H5- of H7-in flu en za vi rus sen, en dat

de zeld za me in fec ties met hoog pa tho ge ne vi rus sen

bij wil de vo gels ge woon lijk asymp to ma tisch blij ven.

Door dat het vi ru len te H5N1-vi rus bij pluim vee in

som mi ge Azi a ti sche lan den zo da nig sterk ver spreid

is, heeft er een soort “spill over” naar de wil de vo gel -

po pu la tie plaats ge gre pen. De in tro duc tie van het

H5N1-vi rus in Rus land en in Ka zach stan wordt toe -

ge schre ven aan de mi gra tie van be smet te wil de vo -

gels van uit Chi na maar dit werd nooit echt be we zen.

In West-Eu ro pa wer den maat re ge len ge no men om de

mo ge lijk he den tot con tact tus sen wil de en tam me vo -
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gels te ver min de ren, zo als de op hok ver plich ting, om

zo de kans op in sleep van het vi rus mi ni maal te hou -

den. Het moet ech ter dui de lijk wor den ge steld dat de

rol van wil de vo gels in de ver sprei ding van het hoog -

pa tho ge ne H5N1-vi rus voor lo pig on be kend blijft.

Het is bij voor beeld on dui de lijk of de met H5N1-ge -

ïnfecteerde en meest al zie ke wil de vo gels nog in staat

zijn om zich ver te ver plaat sen. Een der de be lang rijk

feit is dat het H5N1-vi rus van uit be smet pluim vee kan 

over gaan naar de mens en dat de mor ta li teit bij de

mens ong eveer 50% bedraagt.

H5N1 bij de mens: een re den tot ong erust heid?

Voor lo pig blijft het een mys te rie waar om het

H5N1- vi rus ook voor de mens zo bui teng ewoon vi ru -

lent is. Het is al les zins dui de lijk dat de be smet ting via

het adem ha lings stel sel ge beurt en dat het vi rus zich

hoofd za ke lijk in de die pe re lucht we gen ver meer dert,

met name in type II-pneu mo cy ten in de long en. Soms

wordt ook vi raal RNA te rug ge von den in de darm,

maar de be te ke nis hier van is nog on dui de lijk en er is

ze ker geen ver al ge meen de in fec tie zo als bij pluim vee.

De mees te ge val len van H5N1 wer den ge di a gnos ti -

ceerd bij kin de ren en jonge vol was se nen. Koorts en

in flu en za-acht i ge stoor nis sen van de die pe re lucht -

we gen zijn de voor naam ste symp to men. Spijs ver te -

rings stoor nis sen en symp to men die wij zen op een

aan tas ting van de bo ven ste lucht we gen wor den

slechts bij een be perkt aan tal pa ti ënten ge zien. Sterf te

treedt over het al ge meen 8 tot 13 da gen na de eer ste

symp to men op, door pro gres sie ve res pi ra toi re in suf -

fi ci ëntie die vaak wordt ver ge zeld van se cun dai re

sep sis en mul ti-or gaan fa len. Vrij wel alle pa ti ënten

ont wik ke len een pri mai re vi ra le pneu mo nie en het

his top atho lo gisch on der zoek van de long en toont dif -

fu se al ve o lai re long scha de. In vi tro-on der zoe ken en

een be perkt aan tal on der zoe ken bij H5N1-pa ti ënten

sug ge re ren dat hoog pa tho ge ne H5N1 vi rus sen bij de

gast heer een veel meer uit ge spro ken en lang du ri ge

pro duc tie van pro-in flam ma toi re cy tok inen be wer -

ken dan “ge wo ne” hu ma ne H1N1- en H3N2-in flu en -

za vi rus sen. Een over pro duc tie van cy tok inen, zo als

tu mor ne cro sis fac tor-alfa, in ter leu ki ne-1 beta, in ter -

leu ki ne-6 en ver schil len de in ter fe ro nen zou dus een

ge deel te lij ke ver kla ring kun nen bie den voor de erns -

ti ge kli niek en long pa tho lo gie.

Toch moet ook wor den ge we zen op het re la tief ge -

ringe aan tal ge val len van H5N1 bij de mens in ver ge -

lij king met het aan tal in fec ties bij pluim vee. Inder -

daad, over een pe ri o de van 2 jaar wer den slechts 133

ge val len bij de mens waar ge no men en dit in min der

dan de helft van de Azi a ti sche lan den met be smet

pluim vee (Ta bel 1). De mees te ge val len kwa men voor 

in Thai land en Viet nam, waar ook de in fec tie bij

pluim vee het meest ver spreid is. In alle ge val len ging

het over men sen die in ten sief con tact had den met be -

smet pluim vee. Eén van de be lang rijk ste be vin ding en

is bo ven dien dat het vi rus voor lo pig niet van mens tot

mens wordt over ge dra gen. Alle ge ge vens wij zen erop 

dat het vi rus zich zeer moei lijk ver meer dert in het

adem ha lings stel sel van de mens en dat het aan zien lij ke 

ge ne ti sche wij zi ging en zou moe ten on der gaan om

zich vlot tus sen men sen te kun nen sprei den. Dit zijn

slechts enk ele re de nen waar om vele vi ro lo gen het

wei nig waar schijn lijk ach ten dat H5N1 zich tot een

pan de misch in flu en za vi rus voor de mens zou ont wik -

ke len. Doemscenario’s over 60 tot 120 mil joen do den

we reld wijd zijn dan ook eer der ge ba seerd op hy po -

the sen en schat ting en dan op we ten schap pe lijk ge -

fun deer de ge ge vens. Het staat bui ten twij fel dat er in

de na bije of ver re toe komst nog een in flu en za pan de mie
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Ta bel 1. Be ves tig de ge val len van H5N1 avi ai re in flu en za bij men sen in Azië (Bron: We reld ge zond heids or ga ni sa tie, 29
no vem ber 2005).

 
 Plaats Jaar Aantal mensen

geïnfecteerd Gestorven

  Viet nam 2003-04-05 93 42

  Thai land 2003-04-05 21 13

  Cam bod ja 2005  4  4

  Indo ne sië 2005 12  7

  Chi na 2005  3  2

  To taal 2003-04-05 133 68



aank omt, maar er is wei nig kans dat deze zal wor den

ver oor zaakt door een vi rus met een H5. Men ver geet

vaak dat slechts 3 ver schil len de he mag glu tin inen

(H1, H2, H3) en 2 neu ra mi ni da sen (N1, N2) be trok -

ken wa ren bij de pan de mie ën van de af ge lo pen eeuw

en het blijft nog de vraag of an de re sub ty pen zich ooit

vol doen de zul len kun nen aan pas sen aan de mens.

De mi ni ma le kans dat het H5N1-vi rus zich toch

aan de mens zou aan pas sen, wordt ui ter aard wel gro -

ter naar ma te het vi rus ster ker ver spreid is bij het

pluim vee om dat dit sa men hangt met het aan tal ge val -

len bij de mens. Daar om moet in de eer ste plaats de in -

fec tie bij pluim vee met alle mo ge lij ke mid de len be -

stre den wor den. Ver der is het ook es sen tieel om na te

gaan of naast de mens an de re zoog dier soor ten ge voe -

lig zijn voor H5N1 en dus een mo ge lijk ri si co vor men

in de ver sprei ding van het vi rus. Ande re H5N1-ge -

voe li ge dier soor ten zijn het var ken en kat acht i gen.

Hun mo ge lij ke rol wordt hier on der be spro ken.

H5N1 bij het var ken

Het var ken is één van de wei ni ge zoog dier soor ten,

naast zee hon den, wal vis sen en nert sen, waar bij in de

na tuur soms in flu en za vi rus sen voor ko men die vol le -

dig van avi ai re oor sprong zijn. In ver ge lij king met

deze an de re dier soor ten vormt het var ken een meer

waar schijn lij ke be smet tings bron voor de mens. In

Viet nam, één van de lan den waar H5N1 het hardst

heeft toe ge sla gen, werd daar om se ro lo gisch on der -

zoek ge daan bij var kens met de be doe ling na te gaan

of ze on der na tuur lij ke om stan dig he den met het H5N1-

 vi rus kun nen ge ïnfecteerd wor den. Drie dui zend hon -

derd vijf en ze ven tig sera wer den ver za meld in 3 ver -

schil len de slacht hui zen ge du ren de de pe ri o de sep -

tem ber 2003 – juni 2004. Een zeer klein aan tal van de

on der zoch te die ren (0,25%) had an ti stof fen te gen

H5N1 in de vi rus neu tra li sa tie test. Ver vol gens wer -

den in een be perk te ex pe ri men te le stu die 4 big gen in -

tra na saal ge ïnoculeerd met 4 ver schil len de H5N1-

 iso la ten uit Thai land of uit Viet nam. Lage hoe veel he -

den vi rus wer den ge ïsoleerd uit neus swabs ge du ren de 

de eer ste 3 of 4 da gen na de in ocu la tie en ook uit de

ton sil len, trachea en long en van de mees te big gen na

eu tha na sie op dag 6. Er werd geen vi rus ge ïsoleerd uit

de darm, het bloed, de milt of de nie ren, zo dat men

ver on der stelt dat de H5N1-in fec tie bij het var ken be -

perkt blijft tot de lucht we gen. Ondanks het bui ten-

ge woon vi ru lent ka rak ter van het vi rus voor pluim vee 

wer den bij het var ken enk el een licht ver hoog de

lichaams tem pe ra tuur en een mil de tot ma ti ge in ter sti -

ti ële pneu mo nie op ge merkt. Bo ven dien bleek het

H5N1-vi rus niet in staat om zich van uit de ge ïno -

culeerde big gen te sprei den naar ge voe li ge con tact -

die ren. 

Het ge drag van dit hoog pa tho ge ne H5N1-vi rus bij

het var ken ver toont merk waar di ge ge lij ke nis sen met

dit van het H7N7-vi rus dat in 2003 een uit braak van

vo gel pest ver oor zaak te bij pluim vee in Ne der land.

Ook dit H7N7-vi rus had zich in het veld ver spreid

naar een be perkt aan tal men sen en var kens, en de ge -

voe lig heid van het var ken werd even eens be ves tigd in 

ex pe ri men te le stu dies. Var kens met an ti stof fen te gen

het H7N7-vi rus wer den al leen aang etrof fen op 13 van 

de 43 on der zoch te ge meng de be drij ven met var kens

en be smet pluim vee en niet op ge meng de be drij ven

waar het pluim vee pre ven tief werd op ge ruimd of op

ge wo ne var kens be drij ven. Op de 13 H7N7-be smet te

ge meng de be drij ven was ge mid deld 13,8% van de

on der zoch te var kens po si tief en bij een nieuw on der -

zoek één maand la ter bleek dat het vi rus zich niet

verd er had ver spreid in de var kens po pu la tie. Na een

ex pe ri men te le in tra na sa le in ocu la tie van SPF-big gen

met het H7N7-vi rus was de vi ru sex cre tie zeer kort du -

rend en wis sel val lig. Er wa ren in het ge heel geen kli -

ni sche symp to men en, net zo als voor het H5N1-vi rus,

was er geen vi rus overd racht naar ge voe li ge con tact -

die ren.

Op ba sis van deze be perk te ge ge vens kun nen we

stel len dat nauw con tact met be smet pluim vee of

bloot stel ling aan een zeer hoge vi rus do sis ver eist is

voor in fec tie van het var ken met hoog pa tho ge ne avi -

ai re in flu en za vi rus sen. Zo wel in Azië als in Ne der -

land vorm de be smet pluim vee de bron van in fec tie

voor het var ken én voor de mens. In te gen stel ling tot

wat vroe ger werd aang eno men, zijn er geen aan dui -

ding en dat het var ken meer ge voe lig zou zijn voor

hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za vi rus sen dan de mens,

of dat het var ken een nood za ke lij ke tus seng ast heer is

tus sen vo gel en mens. Het is zelfs goed mo ge lijk dat

hoog pa tho ge ne avi ai re in flu en za vi rus sen zich bij de

mens en bij het var ken sterk ge lij kaar dig ge dra gen.

Een sce na rio dat vaak wordt ge vreesd, is dat er bij

het var ken een re as sor tant zou ont staan tus sen H5N1

en een “ge woon” griep vi rus van de mens. Dit zou kun -

nen lei den tot een nieuw vi rus met het H5-he mag glu-

 tini ne én met de ei gen schap om zich vlot van mens tot

mens te sprei den, wat bij het hui di ge H5N1-vi rus

dui de lijk niet het ge val is. Vaak ziet men ech ter over

het hoofd dat er bij elke re as sor te ring 256 mo ge lij ke

com bi na tie vi rus sen kun nen ont staan met sterk ver -

schil len de bi o lo gi sche ei gen schap pen. Pas re cent is

men ge start met in vi tro-on der zoek naar mo ge lij ke

reas sor tan ten tus sen H5N1 en men se lij ke griep vi rus -

sen. Hier uit moet blij ken wel ke re as sor tan ten on -
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schul dig of niet le vens vat baar zijn en wel ke ge ne ti -

sche ve ran de ring en mo ge lijk pro ble ma tisch kun nen

zijn voor de mens. In the o rie kan re as sor te ring ook ge -

beu ren bij de mens of bij an de re dier soor ten. Om deze

re den wordt trou wens aan men sen die be roeps hal ve te 

ma ken heb ben met pluim vee of var kens aang era den

om zich te la ten vac ci ne ren te gen de sei zoeng riep.

Hoe wel de vac ci na tie niet be schermt te gen het H5N1-

 vi rus, ver min dert ze sterk de kans op een ge lijk tij di ge

in fec tie met een men se lijk griep vi rus en H5N1, en dus 

ook de mo ge lijk heid van re as sor te ring. De kans op re -

as sor te ring is ech ter ver uit het hoogst bij het var ken,

om dat bij dit dier de pre va len tie van in fec ties met “ge -

wo ne” griep vi rus sen het jaar rond bij zon der hoog is.

Bij het var ken ko men soms ook laag pa tho ge ne avi ai re

in flu en za vi rus sen voor en meer in zicht in de over le -

vings kan sen, pa tho ge ne se en trans mis sie van der ge -

lij ke vi rus sen bij het var ken is wen se lijk om het ri si co

voor de volks ge zond heid be ter te kun nen in schat ten.

H5N1 bij tij gers en kat ten

Reeds in de cem ber 2003, bij het be gin van de

H5N1-epi de mie in Azië, stier ven 2 tij gers en 2 lui -

paar den in een zoo in Thai land aan een in fec tie met

H5N1, na dat ze hoge koorts en adem ha lings pro ble -

men had den ver toond. Het vi rus werd aang etoond in

de long en, in het al ve o lair en bron chi o lair epi theel, en

alle die ren had den erge long con so li da tie en pneu mo -

nie. Daar naast wa ren er bloe ding en in ver schil len de

or ga nen en 2 van de 4 die ren had den en ce fa li tis.

Onge veer een jaar la ter, in ok to ber 2004, was er een 

H5N1-uit braak in de groot ste tij ger zoo van Thai land.

Hier bij zijn 147 van de 441 tij gers ge stor ven of ge -

ëuthanaseerd. De meest voor ko men de symp to men

wa ren koorts, een be moei lijk te adem ha ling, bloe de ri ge

neus vloei en som mi ge tij gers had den ook ze nuw -

stoor nis sen. Het vi rus werd niet al leen te rug ge von den

in het bron chi o lair epi theel, maar ook in he pa to cy ten

en in neu ro nen in de her se nen. Het (his to)pa tho lo -

gisch on der zoek toon de stu wing en bloe ding en in de

long en, long oe deem, me ningo-en ce fa li tis en ne cro ti -

se ren de he pa ti tis.

In bei de ge val len was het voe de ren van rau we,

H5N1-be smet te kip penk ar kas sen hoogst waar schijn -

lijk de oor zaak van de in fec tie bij de tij gers, maar het

is niet ze ker of het vi rus zich ook in het maag darm ka -

naal heeft ver meer derd. Tij dens de twee de, meer

groot scha li ge uit braak werd ook na ge gaan of het

H5N1-vi rus zich had ver spreid naar an de re die ren of

men sen in nauw con tact met de tij gers. Er wa ren geen

aan wij zing en voor in fec ties met H5N1 bij an de re die -

ren in de zoo of bij 11 wil de vo gel soor ten in de om ge -

ving. Van de 58 on der zoch te men sen ver toon den er

slechts 2 een se ro con ver sie te gen H5N1, zon der symp -

to men.

Bij ge wo ne huis kat ten in Viet nam werd een enk ele

keer mel ding ge maakt van mo ge lij ke, maar niet-be -

ves tig de in fec ties met H5N1. Dit zet te Prof. Oster -

haus, Na ti o naal Influ en za Cen trum in Rot ter dam, en

zijn me de wer kers er toe aan om ex pe ri men te le in fec -

ties bij kat ten uit te voe ren met een H5N1-iso laat uit

Viet nam. Zo wel in trat rache a le in ocu la tie als het voe -

de ren van H5N1 be smet te kui kens aan de kat ten re -

sul teer de in kli ni sche symp to men, vi ru sex cre tie in

keels wabs en long pa tho lo gie. De in trat rache aal ge ïn -

oculeerde kat ten ble ken ook in staat om op hun beurt

ge voe li ge con tact kat ten te in fec te ren. Voor lo pi ge

ge ge vens wij zen erop dat het H5N1-vi rus bij kat ten

niet al leen ver meer dert in de long en maar een ver al -

ge meen de in fec tie ver oor zaakt, wat over eenk omt met 

de be vin ding en bij tij gers.

Het is al les zins merk waar dig dat het H5N1-vi rus

bij kat acht i gen, die vrij wel niet ge voe lig zijn voor

“ge wo ne” hu ma ne in flu en za vi rus sen, een ster ke pa -

tho ge ni teit ver toont en een an der tro pis me dan bij

men sen of var kens. Er is nog verd er on der zoek no dig

naar de pa tho ge ne se van H5N1 bij de kat en naar het

voor ko men van het vi rus bij kat ten on der na tuur lij ke

om stan dig he den. Voor lo pig werd nog niet be we zen

dat kat ten een rol kun nen spe len in de ver sprei ding

van het H5N1-vi rus, maar deze mo ge lijk heid is ze ker

niet uit ge slo ten.

BESLUITEN EN BESCHOUWINGEN

H5N1 is en blijft in de eer ste plaats een pro bleem

van ge vo gel te en op dit ogen blik is het vi rus al leen in

Azië sterk ver spreid. In de Bal kan lijkt de si tu a tie on -

der con tro le. West-Eu ro pa blijft voor lo pig vrij van

H5N1 en het valt niet te voor spel len of het vi rus er in

de ko men de maan den zal op dui ken. Het Azi a ti sche

H5N1-vi rus is het eer ste hoog pa tho ge ne in flu en za vi -

rus uit de ge schie de nis dat van pluim vee op nieuw

naar wil de vo gels is over ge gaan. Hierd oor is er een

ster ke vrees dat trek vo gels uit Cen traal-Azië het vi rus 

naar onze stre ken zou den ver sprei den. Er is ech ter

even veel en waar schijn lijk zelfs meer kans dat H5N1

met (ver bo den) trans por ten van le vend pluim vee zou

mee ko men en som mi ge ar gu men ten mi ni ma li se ren

de mo ge lij ke rol van trek vo gels. Zo is het on ze ker of

ge ïnfecteerde vo gels nog in staat zijn om over lange

af stan den te mi gre ren. Vol gens or ni tho lo gen zou den

de be lang rijk ste trek vo gel rou tes van vo gels uit Azië

en Rus land niet bo ven Bel gië lo pen. Bo ven dien zijn
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de eer ste re sul ta ten van de scree ning van wil de vo gels 

in Bel gië ge rust stel lend. In geen enk el van de meer

dan 560 on der zoch te fe ces sta len werd een H5- of

H7-in flu en za vi rus ge von den. Eén eend was po si tief

voor een H3-in flu en za vi rus, dat geen enk el be drei -

ging vormt voor pluim vee of voor de volks ge zond -

heid. In ons land heeft het FAVV ver schil len de maat -

re ge len op ge legd om de kans op in tro duc tie van

H5N1 in de Bel gi sche pluim vee sta pel mi ni maal te

hou den. Indien in Bel gië toch haar den van H5N1 zou -

den voor ko men, valt te ver wach ten dat deze snel zul -

len wor den op ge spoord en ing edijkt.

Onder be paal de om stan dig he den kan het H5N1-

 vi rus ook var kens, tij gers en kat ten in fec te ren. Voor -

lo pig zijn er geen aan wij zing en dat deze dier soor ten

een rol heb ben ge speeld in de ver sprei ding van het vi -

rus naar de mens of naar an de re die ren. Onze ken nis

over de pa tho ge ne se van H5N1 bij huis die ren is ech -

ter nog te sum mier om een goed ge fun deer de ri si co-

 ana ly se te kun nen ma ken. Er is in dit ver band dui de -

lijk nood aan ex pe ri men teel on der zoek naar de fac to -

ren die be pa lend zijn voor de re pli ca tie-ef fi ci ëntie

van avi ai re in flu en za vi rus sen bij zoog die ren, de ver -

sprei ding tus sen zoog die ren en de vi ru len tie bij zoog -

die ren. Influ en za sur veil lan ce in het veld zou moe ten

ge beu ren bij alle ge voe li ge huis die ren, zo dat men

hoog te krijgt van de vi rus sub ty pen en va ri an ten die

cir cu le ren bij ver schil len de dier soor ten in ver schil -

len de we reld de len. Bij het var ken werd in 2000 voor

het eerst ge start met een “Eu ro pees Sur veil lan ce Net -

werk voor in flu en za bij het var ken” met de steun van de

Eu ro pe se Com mis sie (ESNIP,

QLK2-CT-2000-01636). Deze “co-or di na ti on ac ti -

on” wordt nu niet al leen ver lengd, maar ook vi ro lo gen 

uit de VS en Hong Kong zul len hier bij be trok ken wor -

den.

Ten slot te kan niet ge noeg wor den be na drukt dat de

kans op een H5N1-pan de mie bij de mens bij zon der

klein blijft. Het H5N1-vi rus spreidt zich ui terst moei -

zaam van het pluim vee naar de mens en waar schijn -

lijk in het ge heel niet tus sen men sen. Ge du ren de de 8

ja ren dat het vi rus cir cu leert in Zuid oost-Azië, heeft

het nog geen hu ma ne of an de re ge nen ver wor ven die

het zou den kun nen toe la ten om zich be ter te sprei den

in de men se lij ke po pu la tie. De angst voor een H5N1-

 pan de mie die mo men teel on der de be vol king leeft,

werd ge cre ëerd en is in stand ge hou den door de me -

dia, we ten schap pers en volks ge zond heids in sti tu ten.

Na tuur lijk kan nie mand de evo lu tie van een in flu en -

za vi rus voor spel len en het is be grij pe lijk dat be leids -

ma kers en po li ti ci niet ge woon wil len af wach ten

maar voor be reid wil len zijn op het erg ste. Het is ech -

ter twij fe lach tig of de gi gan ti sche uit ga ven die in

2005 in alle Eu ro pe se lan den wer den ge daan in het

ka der van na ti o na le pan de mie be strij dings plan nen

no dig zul len zijn en mo ge lijk zal dit ui tein de lijk tot

cy nis me en apa thie lei den bij een deel van de be vol -

king. Het staat wel vast dat de be strij ding van H5N1

bij pluim vee de al ler bes te stra te gie is om een mo ge lij ke

pan de mie af te wen den. In die zin kan men zich af vra -

gen of de 7.1 bil joen dol lar die door de Ame ri kaan se

re ge ring wor den vrij ge maakt voor “pan de mic pre pa -

red ness” niet be ter ge deel te lijk zou den wor den be -

steed op het ter rein in lan den zo als Thai land, Viet -

nam, Cam bod ja en Indo ne sië.

Indien het H5N1-vi rus toch de ca pa ci teit zou ver -

wer ven om zich vlot tus sen men sen te sprei den, be -

vin den we ons in de 21ste eeuw al les zins in een be te re

po si tie dan tij dens de voor gaan de in flu en za pan de -

mie ën. De “Spaan se griep” pan de mie van 1918 heeft

in der daad tus sen de 20 en 40 mil joen do den ge ëist,

maar in die tijd was de vi ro lo gie nog on ont gon nen ter -

rein en men had geen ken nis van de ei gen schap pen

van de ziek te ver wek ker, laat staan van de mo ge lijk -

he den om deze te be strij den. Op dit mo ment be staan

er an ti vi ra le ge nees mid de len, de neu ra mi ni da se -in -

hi bi to ren, met een bre de wer king te gen over ver schil -

len de in flu en za vi rus sen en deze zul len al licht de ver -

sprei ding van een pan de misch in flu en za vi rus bij een

deel van de we reld be vol king kun nen te geng aan. De

bes te be scher ming blijft ui ter aard een vac cin en

hoewel de hui di ge in flu en za vac cins niet zul len be scher -

men te gen over een nieuw pan de misch vi rus, be schik -

ken we over de tech no lo gie om snel een vac cin te gen -

over een nieuw vi rus te ma ken. In te gen stel ling tot in

1918 is de be vol king nu niet ver zwakt door een ja ren -

lange oor log. In gro te de len van de we reld zijn er een

goe de ba sis ge zond heids zorg en hy gi ëne en er be staan 

an ti bi o ti ca om se cun dair bac te ri ële in fec ties te be -

strij den. Alleen al om deze re de nen gaat de ver ge lij -

king tus sen 1918 en toe kom sti ge in flu en za pan de -

mie ën niet op.

NUTTIGE WEBSITES

www.in flu en za.be: Site van het Inter mi nis te rieel Com -
mis sa ri aat Influ en za met in for ma tie over de ge wo ne
win ter griep, de vo gel griep en een even tu e le pan de mie

www.favv.be : Site van het voed sel agent schap met dos sier
avi ai re in flu en za

www.he alth.fgov.be: Site van de FOD volks ge zond heid,
vei lig heid van de voed sel ke ten en leef mi lieu
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