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SA MEN VAT TING

Die ren vac ci ne ren heeft zijn nut zo wel voor het moe der dier als voor de ne o na tus. Door vac ci na tie kan im -
mers een ac tie ve im mu ni teit op ge wekt wor den die het dier moet be scher men te gen tal van pa tho ge nen. Bo -
ven dien zorgt een stra te gi sche vac ci na tie voor een op ti ma le an ti stof fen voor zie ning in het co lo strum. Het is
im mers van le vens be lang dat een lam ge du ren de zijn eer ste le vens uren vol doen de an ti stof fen bin nenk rijgt
om weer stand te kun nen bie den aan de ver schil len de be drei ging en. Anti stof fen zor gen er voor dat de ne o na -
tus, on danks zijn nog zwak ke im muun ap pa raat, toch be schermd is.

De con cen tra tie van ma ter na le an ti stof fen daalt ech ter in de loop van de we ken na de co lo strum op na me,
zo dat ook de be scher ming daalt. Hier op kan ge an ti ci peerd wor den door de vat ba re die ren te vac ci ne ren.
Het gro te pro bleem hier bij is ech ter dat de con cen tra ties van an ti stof fen die on vol doen de be scher ming bie -
den te gen be paal de in fec ties toch nog te hoog zijn om het op wek ken van een vac ci na tie ge ïnduceerde, hu mo -
ra le im mu ni teit toe te la ten.

IN LEI DING

Tij dens de dracht on der gaat de foe tus een ont wik -

ke ling in een om ge ving die nor maal ge zien ste riel

hoort te zijn, na me lijk de ute rus. Als ge volg hier van

heeft een ne o na tus geen enk el voor af gaand con tact

met pa tho ge nen die zich in de om ge ving be vin den

(Simp son-Mor gan en Sme a ton, 1972). Wan neer een

dier ge bo ren wordt, is het dus bij zon der ge voe lig voor

tal van in fec ties die ver spreid kun nen wor den door het 

moe der dier, an de re soort ge no ten, an de re die ren en de

om ge ving. De ne o na tus ont vangt zijn eer ste im mu ni -

teit via pas sie ve overd racht van de moe der voor en/of

na de ge boor te (Nor cross, 1982). Deze pas sie ve im -

mu ni teit be staat voor al uit ma ter na le an ti stof fen. Dit

is van le vens be lang aang ezien alle zoog dier spe cies

im mers reeds im mu no com pe tent zijn bij de ge boor te,

maar het im muun sys teem moet nog een bij ko men de

rij ping on der gaan ge du ren de de ne o na ta le en de daar -

op vol gen de pe ri o de (Chap puis, 1998). Deze rij ping

kan ge sti mu leerd wor den door vac ci na tie. Vac ci na tie

op vroe ge leef tijd is aan te ra den, om dat in fec tieu ze

ziek ten en hun ge vol gen een groot ri si co vor men voor

jonge die ren. Het gro te ob sta kel voor suc ces vol le vac -

ci na tie op jonge leef tijd is de aan we zig heid van in ter -

fere ren de hoe veel he den pas sief ver wor ven, ma ter na -

le an ti stof fen. Een ide aal vac cin zou de op bouw van

de ac tie ve im mu ni teit moe ten toe la ten net vóór het

tijd stip dat de ma ter na le an ti stof fen on der het be scher -

mend ni veau zijn ge daald (Chap puis, 1998). Net hier

ligt het pro bleem van de in ter fe ren tie van de ma ter na le

im mu ni teit met vac ci na tie. Wan neer de pas sie ve of

ma ter na le im mu ni teit daalt, ont staat een kri ti sche pe ri -

o de waarin ne o na ti nog ‘te veel’ ma ter na le an ti stof fen

be zit ten om al een res pons op vac ci na tie te heb ben,

maar toch reeds ‘te weinig’ om nog vol doen de weer -

stand te bie den aan een in fec tie (Chap puis, 1998).

MA TER NA LE IM MU NI TEIT

De im mu no lo gi sche af weer van het moe der dier wordt

in de vorm van im mu nog lo bu li nen naar het jong over ge -

dra gen via twee we gen (Ta bel 1): 1/ in ute ro, waar bij

ma ter na le im mu nog lo bu li nen door heen de pla cen ta

tot in de cir cu la tie van de zich ont wik ke len de foe tus

pas se ren, 2/ via co lo strum, waar bij de in het co lo -
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strum ge se cre teer de im mu nog lo bu li nen door het zui -

gen de jong wor den op ge no men (Li li us en Mar ni la,

2001).

Men sen en ko nij nen be zit ten een he mocho ri a le pla -

cen ta, die een zeer dun ne bar rière vormt tus sen moe der

en foe tus. Daard oor is een vlot te uit wis se ling van an ti -

stof fen tus sen moe der en foe tus mo ge lijk via deze pla -

cen ta, zo dat bij deze spe cies de se rum con cen tra ties van

im mu nog lo bu li nen bij het moe der dier en ne o na ti ge lij ke

ni veaus heb ben (Chap puis, 1998; Li li us en Mar ni la,

2001).

Som mi ge die ren, zo als kat ten, hon den en rat ten, heb ben

een en dot he li ocho ri a le pla cen ta, waar bij het cho ri on-

epi theel in con tact komt met het en do theel van de ma ter -

na le ca pil lai ren (Chap puis, 1998). Deze spe cies kun nen

hun pas sie ve im mu ni teit zo wel in ute ro als via het co lo -

strum ver wer ven (Li li us en Mar ni la, 2001).

Bij her kau wers, paar den en var kens ver wer ven de ne -

o na ti enk el an ti stof fen via het co lo strum, de eer ste melk

die door het moe der dier wordt ge pro du ceerd (Simp -

son-Mor gan en Sme a ton, 1972; Chap puis, 1998). Run -

de ren, paar den en var kens heb ben een epi the li ocho ri a le

pla cen ta (God dee ris, 1999).

De pla cen ta van scha pen en gei ten is van het syn des -

mocho ri a le type (Chap puis, 1998). Deze syn des mocho -

ri a le pla cen ta vormt een syn cy ti um tus sen het ma ter na le

en do me tri um en het foe ta le tro fec to derm on der de vorm

van 88 à 96 ka runk els (ge spe ci a li seer de, ag lan du lai re

ge bie den van het ute rie ne epi theel) (Pas to ret et al., 1998; 

We a ver et al., 2000). Zo ont staat een schei ding tus sen de

ma ter na le en de foe ta le bloed som loop en wordt de

overd racht van im mu nog lo bu li nen in ute ro ver hin derd

(We a ver et al., 2000). Lam me ren wor den dus zon der

anti stof fen ge bo ren, zo dat hun hele af weer af hangt van

het op ge no men co lo strum (Li li us en Mar ni la, 2001).

Co lo strum: se cre tie en sa men stel ling

Co lo strum is de eer ste melk van zoog die ren en wordt

al leen ge du ren de de eer ste da gen post par tum ge se cre -

teerd (Li li us en Mar ni la, 2001). Er wor den drie func ties

toe ge schre ven aan co lo strum. Het werkt ten eer ste als

een laxa tief dat helpt om het me co ni um uit de dar men te

ver wij de ren. Daar naast is het een sterk ge con cen treer de

voe dings nu tri ënt. De laat ste en ze ker niet de minst be -

lang rij ke func tie is het lam voor zien van een pas sie ve

im mu ni teit te gen in fec ties (Tre acher, 1973). Door dat

het co lo strum rijk is aan im mu nog lo bu li nen, groei fac to -

ren, an ti mi cro bi ële ei wit ten en pep ti den is het de ide a le

bron om de ne o na tus van zo wel vi ta le nu tri ënten als van

im mu no lo gi sche be scher ming te voor zien (Li li us en

Mar ni la, 2001). La te re melk se cre ties ver to nen klei ne re

hoe veel he den im mu nog lo bu li nen (Nor cross, 1982).
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Ta bel 1. Pre na ta le (via pla cen ta) en post na ta le (via co lo strum) overd racht van an ti stof fen van ou der naar na ko me ling
(naar God dee ris, 1999).

Spe cies Type van pla cen ta
  

Aan tal pla cen ta la gen          Over dracht via

Ma ter naal Foe taal Pla cen ta Co lo strum

Schaap, geit

Rund, paard, var ken

Syn des mocho ri aal

Epit he li ocho ri aal

2 of 3

3

3

3

-

-

+++

+++

Hond, kat Endot he li ocho ri aal 1 2 of 3 + +++

Muis, rat Hemo-en dot he li aal 0 1 + +++

 
(selectief)

Mens

Ko nijn, ca via

He mocho ri aal

He mocho ri aal tot

hemo-en dot he li aal

0

0

0

0

+++

+++

-

-



Ge du ren de de laat ste 2 à 3 we ken van de dracht maakt

de ooi in de uier im mu nog lo bu li ne rijk co lo strum aan

(Pas to ret et al., 1998). De pas sa ge van de im mu nog -

lobu li nen van uit het ma ter na le plas ma door de ui er -

bar rière in het co lo strum kent een hoge se lec ti vi teit,

zo dat bij her kau wers al leen IgG1 in gro te hoe veel he -

den wordt ge se cre teerd in het co lo strum. Dit se lec tief

trans port wordt toe ge schre ven aan de ne o na ta le Fc-

 re cep tor (FcRn) die een ho ge re af fi ni teit zou ver to nen

met IgG1 (May er et al., 2002a). May er et al. (2002b)

toon den aan de hand van im mu no his toche mie aan dat

het aan tal ne o na ta le Fc-re cep to ren in het ui er weef sel,

meer be paald in het klier weef sel en de af voer gang en,

af neemt naar ma te de lac ta tie vor dert zo dat ook de se lec -

tivi teit van IgG1-trans port af neemt ge du ren de de vor -

de ren de lac ta tie (Pas to ret et al., 1998; May er et al.,

2002a).

De ver schil len de im mu nog lo bu lin ety pes (Ig) wor -

den in ver schil len de hoe veel he den aang etrof fen in

het co lo strum en daar na in de melk (Fig. 1).

IgA

Immu nog lo bu li ne A is bij de niet-her kau wers het

domi ne ren de iso ty pe in de ver schil len de ex ter ne se cre -

ties van het lichaam (Nor cross, 1982). De hoge con cen -

tra ties van IgA in de lichaams se cre ties spe len een be -

lang rij ke rol in de be scher ming van de ver schil len de

mu co sae (Fou ge reau en Ba zin, 1993; God dee ris en Cox, 

2002). Bij her kau wers is het ech ter voor al IgG1 dat een

gro te rol speelt ter hoog te van de slijm vlie zen (Fou ge -

reau en Ba zin, 1993).

Her kau wers heb ben lage hoe veel he den IgA in hun

co lo strum en in te gen stel ling tot paar den, hon den en

var kens, blij ven deze hoe veel he den laag ge du ren de de

hele lac ta tie (Nor cross, 1982). Cir cu le rend, co lo straal

IgA heeft bij het lam een bi o lo gi sche half waar de tijd van

2 da gen (Wat son, 1992).

IgG

Immu nog lo bu li ne G is het be lang rijk ste iso ty pe

wat kwan ti teit be treft. Onge veer 80 pro cent van alle

im mu nog lo bu li nen be hoort tot deze klas se (Fou ge -

reau en Ba zin, 1993). Het is de be lang rijk ste im mu -

nog lo bu lin eklas se die ge syn the ti seerd wordt bij een

se cun dai re sys te mi sche im muun res pons. Dit be te kent

dat deze an ti stof fen meest al een ho ge re af fi ni teit heb -

ben dan IgM-an ti stof fen, die voor al bij een pri mai re res -

pons wor den op ge bouwd (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

Anti stof fen van de IgG-klas se kun nen an ti ge nen ag -

glu ti ne ren, op so ni se ren en pre ci pi te ren en bac te ri ën en

vi rus sen neu tra li se ren. Na de bin ding met een an ti geen

kan het com ple ment ge fixeerd wor den en kan de com -

ple ment cas ca de vol gens de klas sie ke weg in wer king

tre den. Hierd oor kan IgG on recht streeks lyse van voor al

eu ka ry o te cel len, maar soms ook van bac te ri ën ver oor -

za ken (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

Daar naast kan IgG na de bin ding met een an ti geen sa -

men met het Fc-do mein bin den met Fcã-re cep to ren die

aan we zig zijn op de cel mem braan van ver schil len de cel -

len, zo als ma cro fa gen, mo no cy ten, po ly mor fo nu cle ai re

neu tro fie len, po ly mor fo nu cle ai re ba so fie len en be paal de

T-lym fo cy ten (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

Daar en bo ven komt IgG voor als mem bra nai re re cep -

tor op ge heu gen B-cel len. Deze ge heu gen B-cel len kun -

nen na sti mu la tie dif fe ren ti ëren tot IgG-se cre te ren de

plas ma cel len (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

IgG1 ver te gen woor digt het groot ste aan deel van Ig

in het co lo strum bij her kau wers en dus ook in het

bloed van hun ne o na ti (Nor cross, 1982). Het co lo stra le

IgG1 van her kau wers heeft een aan tal func ti o ne le

over eenk om sten met sIgA van an de re spe cies. Zo is

IgG1 van her kau wers re sis tent te gen pro te o ly ti sche

en zy men, is het het do mi nan te iso ty pe in de melk en

stij gen zijn con cen tra ties in de melk na de sti mu la tie

van het darm ge as so cieerd lym foid weef sel door an ti ge -

nen in de maag darm trac tus (Snod grass en Brow ning,

1993).

IgG heeft van de drie im mu nog lo bu lin eklas sen in

het scha pen co lo strum ver uit de lang ste half waar de -

tijd. Deze be draagt 25 da gen in de cir cu la tie bij het

lam (Wat son, 1992).

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2006, 75 142

Fi guur 1. Immu nog lo bu li ne-con cen tra ties in (a) het co -
lo strum en (b) de melk van koei en, ooi en, zeu gen en mer -
ries (uit Snod grass en Brow ning, 1993).



IgM

Immu nog lo bu li nen die tot deze klas se be ho ren, zijn

erg be lang rijk aang ezien ze als eer ste wor den ge pro du -

ceerd bij een pri mai re im muun res pons. Bo ven dien komt 

IgM als eni ge klas se voor op im ma tu re B-lym fo cy ten,

ma tu re, na ïeve B-cel len en lym fo blas ten. Hier ver vult

het een pri mor di a le rol als mo no me re en mem bra nai re

re cep tor voor tal van an ti ge nen (Fou ge reau en Ba zin,

1993).

IgM fixeert zeer goed com ple ment, zo dat één enk ele

IgM-mo le cu le na de bin ding met een an ti geen de com -

ple ment cas ca de kan ini ti ëren en zo bac te ri ën en cel len

kan ly se ren (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

IgM speelt ech ter een be perk te rol in an ti stof af han-

ke lij ke cel ge me dieer de cy to toxi ci teit. Alleen T-lym fo -

cy ten, NK-cel len en een klei ne po pu la tie im ma tu re my e -

lo ïde cel len blij ken Fcì-re cep to ren te be zit ten die IgM

kun nen her ken nen. Ze hech ten zich niet vast aan ma cro -

fa gen (Fou ge reau en Ba zin, 1993).

IgM wordt slechts in klei ne hoe veel he den aang e -

trof fen in het co lo strum en/of de melk van zo wel

cavia’s, ko nij nen, kat ten, hon den, scha pen, gei ten,

paar den en run de ren (Nor cross, 1982). De half waar -

de tijd van cir cu le rend IgM be draagt bij het lam 6 da -

gen (Wat son, 1992).

Lym fo cy ten

Naast im mu nog lo bu li nen wor den via het co lo strum

ook nog im mu no com pe ten te lym fo cy ten over ge dra -

gen (Pas to ret et al., 1998). Co lo strum van scha pen

lijkt zeer sterk op dat van de mens op het ge bied van

cel lu lai re sa men stel ling: 41% tot 84% po ly mor fo nu -

cle ai ren (PMN), 8% tot 49% ma cro fa gen en 6% tot

11% lym fo cy ten. Ook is er een klein aan tal plas ma cel -

len aan we zig (Nor cross, 1982). Mam mai re leu ko cy -

ten kun nen de darm bar rière van het pas ge bo ren lam

pas se ren maar het aan tal cel len dat wordt op ge no men

is vrij klein, zo dat dit pro ces wei nig bij draagt tot de

pas sie ve be scher ming van het jong (Pas to ret et al.,

1998).

 Immu no mo du le ren de pro te ïnen en pep ti den

Van gro ter be lang voor het lam dan de pas sie ve over-

dracht van co lo stra le leu ko cy ten, is de ab sorp tie van im -

mu no mo du le ren de pro te ïnen of pep ti den, die geen an ti -

stof fen zijn, uit het co lo strum. Deze pro te ïnen/pep ti den

zor gen voor de sti mu la tie van de cel groei en/of im mu no -

mo du la tie. Meer dan waar schijn lijk spe len deze ei wit -

ten een be lang rij ke rol in de ont wik ke ling van de ac tie ve

im mu ni teit, na dat ze door het pas ge bo ren lam uit het co -

lo strum zijn op ge no men (Pas to ret et al., 1998).

Opna me van co lo strum en de im pact er van op het
lam

Ne o na ta le lam me ren lo pen nor maal ge zien reeds bin -

nen de 2 uur na de ge boor te rond op zoek naar de uier om

te zui gen (Pas to ret et al., 1998). Hier bij neemt het lam

co lo strum op. Dit co lo strum komt in de leb maag te recht

waar de gest rem de ca se ïne ach ter blijft, zo dat de Ig-rij ke

wei naar de dun ne darm pas seert (Simp son-Mor gan en

Sme a ton, 1972). Hier wor den de ma cro mo le cu len ge ab -

sor beerd in de cir cu la tie die ze over de weef sels verd eelt

(Simp son-Mor gan en Sme a ton, 1972; Wat son, 1992).

Deze ab sorp tie is niet-se lec tief en wordt ge me dieerd

door sterk ge va cu o li seer de, im ma tu re, mu co sa le darm-

epi theel cel len. Dit pro ces is slechts mo ge lijk ge du ren de

de eer ste 24 tot 36 uur post par tum. Hier na sluit de darm

en wor den de im ma tu re dar me pi theel cel len ver vang en

door ma tu re epi theel cel len die niet meer in staat zijn ma -

cro mo le cu len door te la ten (Bran don en Las cel les, 1971).

De ge ab sor beer de, co lo stra le im mu nog lo bu li nen

le ve ren het lam een ide a le af weer te gen de eer ste in fec -

tieu ze agen tia waar mee het in con tact komt. De duur en

graad van deze af weer zijn af hank elijk van het aan tal

spe ci fie ke an ti stof fen in het co lo strum, de hoe veel heid

op ge no men co lo strum en de bi o lo gi sche half waar de tijd

van de im mu nog lo bu li nen in de cir cu la tie bij het lam.

Hierd oor is het on ver mij de lijk dat de duur en graad van

be scher ming, ver wor ven door de ma ter na le im mu no -

globuli nen, ster ke va ri a ties ver to nen (Pas to ret et al.,

1998). Ook hangt de graad van deze pas sie ve im mu ni teit 

af van het soort in fec tie. Zo va rieert de be scher mings -

duur te gen vi ra le en bac te ri ële in fec ties ge le verd door

co lo stra le an ti stof fen bij het lam tus sen de 6 we ken en de

6 maan den (Hal li day, 1965; Cun lif fe en Gra ves, 1970;

Sojka et al., 1978; Pas to ret et al., 1998).

Uit on der zoek van McGui re et al. (1983) bleek dat

van lam me ren die ge du ren de de eer ste 36 uur van hun

le ven geen ma ter na le an ti stof fen heb ben ge kre gen

45% sterft bin nen de eer ste 3 we ken. Dit staat in schril

con trast met slechts 5% mor ta li teit bij lam me ren die

vol doen de pas sie ve im mu ni teit ver wier ven (McGui re

et al., 1983). Vol doen de pas sie ve im mu ni teit houdt in

dat de lam me ren ge du ren de de eer ste 24 uur 3 à 4 maal

50 ml co lo strum per ki lo gram lichaams ge wicht krij -

gen (Win ter en Charn ley, 1999). Lam me ren met een

ge brek aan pas sie ve im mu ni teit zijn voor al ge voe lig

voor in fec ties met co li for men (Camp bell et al., 1977).

Hoe wel de ab sorp tie van im mu nog lo bu li nen bij het

pas ge bo ren lam na 24 à 36 uur stopt, zijn de im mu no-

glo bu li nen die verd er in de melk wor den ge se cre teerd
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toch nog be lang rijk. Ze vor men een sup ple men tai re

hulp bij de af weer te gen pa tho ge nen die zich in het

spijs ver te rings stel sel be vin den, zo als ro ta vi rus en

Esche richia coli (Hal li day, 1978).

Zo als bij an de re ne o na ta le zoog die ren ver hin dert de

co lo stra le, pas sie ve im mu ni teit bij lam me ren de ont wik -

ke ling van de ac tie ve im mu ni teit. De voord elen van ma -

ter na le im mu ni teit zijn ech ter veel be lang rij ker dan het

na deel van de in ter fe ren tie met de ei gen, ac tie ve im mu -

ni teit. Daar om is het wen se lijk om de ooi en te vac ci ne -

ren naar het ein de van de dracht toe om zo de con cen tra -

tie van an ti stof fen in het co lo strum te maxi ma li se ren

(Pas to ret et al., 1998).

ACTIE VE IM MU NI TEIT

Immuun re ac ties hang en af van een hele reeks cel -

len die zich in het re ti cu lo-en dot he li aal sys teem en de

bloed baan be vin den. Deze cel len zijn in staat te re a ge ren 

op ver schil len de an ti ge ne sti mu li. Deze re ac tie be -

staat uit de pro duc tie van an ti stof fen, een im mu no lo -

gisch ge heu gen en ver schil len de vor men van cel lu lai re

immu ni teit. Eén van de be lang rij ke cel len in al deze

re ac ties  is de lym fo cyt (Cole en Mor ris, 1973).

Bij dier soor ten met een kor te dracht pe ri o de is bij

de ge boor te de ont wik ke ling van het im muun sys teem

nog niet vol doen de ge vor derd. Bij spe cies met een

lange dracht pe ri o de, zo als scha pen, is het im muun -

sys teem wel vol le dig ont wik keld bij de ge boor te,

maar het kan ech ter ge du ren de enk ele we ken nog niet

op het zelf de ni veau als bij vol was sen die ren func ti o -

ne ren (Ti zard, 2004a). Foe ta le en ne o na ta le die ren re a -

ge ren daard oor veel min der ef fec tief op een an ti ge ne

chal lenge dan vol was sen die ren. Daar en bo ven is het

zo dat de ont wik ke ling van een spe ci fie ke, im mu no lo gi sche

res pons niet voor alle an ti ge nen te ge lijk ont staat. Het foe -

ta le lam is im mers in staat om reeds te gen be paal de an -

ti ge nen, zo als Bru cel la, te re a ge ren, maar te gen an de re,

zoals Sal mo nel la, is het nog niet in staat te re a ge ren

(Cole en Mor ris, 1973). Cel lu lai re im muun res pon sen

kun nen voor het eerst van af 75 da gen na de con cep tie

ont staan (Cole en Mor ris, 1973).

Hoe wel de ont wik ke ling van de im mu no com pe -

ten tie en de lym fo ge ne se in een ste rie le om ge ving, de

ute rus, plaats vin den, ont staan de fi na le ei gen schap pen

van het lym fo ïd ap pa raat door in ter ac ties met ex trin sie ke,

an ti ge ne sti mu li. Deze an ti ge ne sti mu li be pa len ui tein -

de lijk de groot te, ana to mie en de func ti o ne le ca pa ci tei ten

van het lym fo ïde sys teem (Cole en Mor ris, 1973).

Niet-spe ci fie ke im mu ni teit

De de struc tie en oprui ming van lichaams vreemd ma -

te ri aal ge beu ren via fa go cy to se door be paal de cel len

van het my e lo ïde sys teem. Mi cro fa gen (po ly mor fo nu -

cle ai re gra nu lo cy ten (PMN), voor al neu tro fie len) en

ma cro fa gen (ge ac ti veer de mo no cy ten) spe len hier de

hoofd rol (Ti zard, 2004b). Neut ro fie len en ma cro fa gen

heb ben ver schil len de maar com ple men tai re func ties.

Neut ro fie len

Neut ro fie len wor den ge vormd in het been merg en

heb ben een le vens duur van slechts enk ele da gen. De

bloed leu ko cy ten van her kau wers be staan voor slechts

20 à 30% uit neu tro fie len, dit in te gen stel ling tot bij

an de re zoog die ren waar ze 60 à 75% van de bloed leu -

ko cy ten ver te gen woor di gen (Ti zard, 2004b). Neut ro -

fie len wor den bij een ont ste king door che mok inen tot

de plaats van in flam ma tie aang etrok ken. Dank zij hun

hoge mo bi li teit zijn het de eer ste af weer cel len die ter

plaat se ko men bij een weef sel be scha di ging en vor men

ze de eer ste lijns de fen sie. Ze age ren dus vlug maar kun -

nen hun fa go cy te ren de func tie niet lang on der hou den

(Ti zard, 2004b).

Na dat vreem de par ti kels ge op so ni seerd zijn door

com ple ment com po nen ten of spe ci fie ke an ti stof fen, hech -

ten neu tro fie len zich met hun res pec tie ve lijk CD35- of

CD32-re cep to ren vast aan deze com plexen, cap te ren ze

en ver nie ti gen ze via fa go cy to se. Anti stof fen zijn de bes -

te op son inen, maar ge du ren de de eer ste da gen van een

in fec tie zijn er nog geen spe ci fie ke an ti stof fen aan we zig,

zo dat het lichaam be roep moet doen op as pe ci fie ke op -

son inen, zo als com ple ment voor on mid del lij ke be -

scher ming (Ti zard, 2004b). Deze op so ni sa tie is ech ter

niet al tijd nood za ke lijk aang ezien neu tro fie len mem -

braan re cep to ren be zit ten die zich on mid del lijk met be -

paal de an ti ge ne epi to pen kun nen bin den. Na deze bin -

ding om vat de neu tro fiel met pseu do po den het an ti geen

en wordt het an ti geen op ge no men met de vor ming van

een fa go soom (Ti zard, 2004b). De op ge no men kie men

wor den daar na ver nie tigd door sterk oxi de ren de stof fen

af kom stig van de “res pi ra to ry burst”. Daar naast kun nen

ze ook ver teerd wor den door en zy men van de pri mai re

gra nu len (Ti zard, 2004b).

Ma cro fa gen

Ma cro fa gen wor den net als neu tro fie len in het been -

merg ge vormd. Hun half waar de tijd hangt af van hun ac -

ti ve ring, maar be draagt ong eveer 50 da gen. Onge veer

vijf pro cent van de to ta le bloed leu ko cy ten po pu la tie be staat

uit mo no cy ten (on rij pe ma cro fa gen) (Ti zard, 2004b).
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In te gen stel ling tot neu tro fie len re a ge ren ma cro fa -

gen tra ger op een ont ste king. Ze kun nen ech ter her -

haal de in span ning en le ve ren om een in dring er aan te

val len. Bo ven dien zijn ze in staat de an ti ge nen die ze

op ge no men heb ben aan T-lym fo cy ten te pre sen te ren

om zo een an ti geen spe ci fie ke im muun res pons te in du -

ce ren (Ti zard, 2004b). Een bij ko men de, be lang rij ke

func tie van ma cro fa gen is het oprui men van dode en

be scha dig de cel len (Ti zard, 2004b).

Rusten de ma cro fa gen wor den bij een ont ste king

aang etrok ken door bac te ri ële pro duc ten en com ple -

ment com po nen ten, maar ook de mo le cu len van be -

scha digd weef sel en af ge stor ven neu tro fie len die vrij -

ko men wer ken che mo tac tisch (Ti zard, 2004b). Zo

ont staan ontste kings ma cro fa gen met een ver hoog de

pro duc tie van ly so so ma le en zy men, een ver sterk te fa -

go cy to se, een ver hoog de ex pres sie van mem braan re -

cep to ren voor an ti stof fen (CD64, CD32 en CD16) en

voor com ple ment (CR1, CR3 en CR4) en een ges te -

gen pro te a se se cre tie. De cy tok inen die deze ont ste -

kings ma cro fa gen pro du ce ren, voor na me lijk TNF-á

en in ter leu ki ne-12, ac ti ve ren de na tu ral kil ler (NK)-

 cel len, een be paal de po pu la tie van lym fo cy ten die be -

hoort tot de niet-spe ci fie ke af weer cel len. Deze NK-

 cel len se cre te ren dan op hun beurt het cy to ki ne-in ter -

fe ron-ã (IFN-ã) dat de ma cro fa gen verd er ac ti veert.

Deze ge ac ti veer de ma cro fa gen zijn gro ter en be weeg -

lij ker en ver to nen een nog ho ge re pro duc tie van ly so so -

ma le en zy men, een ver sterk te fa go cy to se, een ster ke

bac te ri ci de ac ti vi teit en een ver hoog de klas se II-his to com -

pa ti bi li teits mo le cu len ex pres sie (MHC- klas se II) (Ti zard,

2004b). Een vreemd an ti geen wordt door ma cro fa gen

net als door neu tro fie len ver nie tigd door fa go cy to se.

Ma cro fa gen ma ken hier bij ge bruik van de “res pi ra to ry

burst”, die ech ter min der in tens is dan bij neu tro fie len.

Ma cro fa gen heb ben ook een be lang rij ke NO--pro duc -

tie die, naast de niet-oxi da tie ve mecha nis men, zo als

de se cre tie van ly so zym, lac to fer ri ne, zure hy dro la sen 

en ka ti o ni sche pro te ïnen, een gro te im pact heeft op de

de struc tie van een lichaams vreemd an ti geen (Ti zard,

2004b).

Bij chro ni sche ont ste kings pro ces sen ver za melt een

groot aan tal ma cro fa gen zich rond het per sis te rend

ma te ri aal. Ze vor men zich om tot epi the lo ïde cel len

die kun nen fu si o ne ren tot mul ti nu cle ai re reu zen cel -

len indien het vreem de par ti kel te groot zou zijn voor

één cel (Ti zard, 2004b).

Na fa go cy to se van een exo geen an ti geen pre sen teert

de ma cro faag het ver werk te an ti geen op zijn cel mem -

braan in as so ci a tie met MHC-klas se II-mo le cu len aan

an ti geeng evoe li ge cel len, na me lijk de hel per  T-cellen.

Dit is ech ter niet de be lang rijk ste taak van ma cro fa gen.

Het zijn im mers min der goe de an ti geen pre sen te ren de

cel len (Ti zard, 2004b).

Spe ci fie ke im mu ni teit

De spe ci fie ke im mu ni teit be staat uit een hu mo ra le

com po nent en een cel lu lai re com po nent. Som mi ge in -

dring ers ver meer de ren zich, na dat ze zijn bin neng e -

drong en in het lichaam, in de ex tra cel lu lai re ruim ten.

Deze ex tra cel lu lai re an ti ge nen wor den met be hulp van

an ti stof fen uit het lichaam ver wij derd. De an ti stof fen

of im mu nog lo bu li nen die hier voor in staan, wor den ge -

syn the ti seerd door plas ma cel len. T- lym fo cy ten daar -

en te gen be scher men het lichaam te gen in tra cel lu lai re

pa tho ge nen (Ti zard, 2004c).

B-lym fo cy ten res pons

Elke B-lym fo cyt heeft een groot aan tal iden tie ke

re cep to ren, de B-cel re cep to ren (BCR), op zijn cel -

mem braan. Deze BCR zijn mem braang ebon den im -

mu nog lo bu li nen. Elke B-lym fo cyt kan daard oor op

een spe ci fie ke ma nier met een an ti geen bin den en

daar te gen een an ti stof fen res pons ont wik ke len. Deze

re ac tie be staat uit een klo na le ex pan sie (pro li fe ra tie) en 

de se cre tie van spe ci fie ke an ti stof fen die hel pen bij de

ver wij de ring van het an ti geen. Zo ont staan plas ma cel -

len die an ti stof fen pro du ce ren met de zelf de bin dings -

spe ci fi ci teit als de BCR. Hier bij wor den bo ven dien ge -

heu gen B-lym fo cy ten ge vormd (Ti zard, 2004c).

Door gaans is voor de an ti stof fen res pons te gen

com plexe an ti ge nen de on der steu ning van T-lym fo -

cy ten no dig (Fig. 2). De bin ding van een an ti geen met

de BCR is een es sen ti ële stap om een B-lym fo cy ten -

res pons te krij gen, maar dit is meest al on vol doen de

om een syn the se van an ti stof fen te in du ce ren. Daar om

is een hel per T-lym fo cyt no dig die zelf het an ti geen ge -

pre sen teerd heeft ge kre gen. Deze an ti geen pre sen ta tie

ge beurt door an ti geen pre sen te ren de cel len, zo als den -

dri ti sche cel len, ma cro fa gen of zelfs B-lym fo cy ten.

Som mi ge B-lym fo cy ten kun nen ech ter ook re a ge ren

op an de re een vou di ge an ti ge nen zon der de on der steu -

ning van T-lym fo cy ten. Deze res pon sen wor den T-on -

af hank elijk ge noemd. Ken mer kend voor deze T-on af -

hank elij ke res pon sen is dat ze al leen IgM-se cre tie

ver oor za ken en er niet in sla gen ge heu gen B-lym fo cy -

ten te cre ëren. De switch naar an de re Ig-iso ty pen kan

niet ge maakt wor den aang ezien de no di ge cy tok inen

van hel per T-lym fo cy ten ont bre ken (Ti zard, 2004c).
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Pri mai re res pons

Bij de bloot stel ling aan een vreemd an ti geen wordt

de an ti stof fen pro duc tie voor af ge gaan door een zo ge -

naam de lag fa se. Dit is de tijd die no dig is voor de ac ti -

ve ring van spe ci fie ke T- en B-lym fo cy ten. Bij een pri -

mai re res pons duurt deze lag fa se meer de re da gen. Er

wor den naast ef fec tor cel len ook ge heu gen B-lym fo -

cy ten en ge heu gen T-lym fo cy ten ge vormd (Ti zard,

2004c).

Se cun dai re res pons

Die ren die vroe ger een pri mai re res pons op een an -

ti geen heb ben door ge maakt, zul len na nieuw con tact

met dat zelf de an ti geen een se cun dai re res pons ont -

wik ke len. Deze res pons heeft een veel kor te re lag fa se

(ong eveer 2 à 3 da gen) en wordt ge ken merkt door ho -

ge re an ti stof fen ti ters, een lang ere duur van an ti stof -

fen pro duc tie en een iso ty pe om scha ke ling naar niet-

 IgM-klas sen. Ge heu gen B-lym fo cy ten re a ge ren op

veel klei ne re do ses an ti ge nen (Ti zard, 2004c).

 T-lym fo cy ten res pons

CD8+ cy to toxi sche T-lym fo cy ten

Alle vi rus sen en som mi ge bac te ri ën heb ben een in -

tra cel lu lai re le vens cy clus. In de cel zijn ze vei lig voor

an ti stof fen zo dat an de re be scher mings mecha nis men

no dig zijn om weer stand te bie den. Ofwel ont wik kelt

de ge ïnfecteerde cel de mo ge lijk heid om het in tra cel -

lu lai re or ga nis me te ver nie ti gen, wat meest al het ge -

val is bij bac te ri ën of pa ra sie ten, of wel wordt de be -

smet te cel snel ge dood, zo dat de in dring er de tijd niet

krijgt om te groei en. T-lym fo cy ten me di ëren bei de pro -

ces sen. De an ti ge nen die deze pro ces sen op wek ken,

be vin den zich op in tra cel lu lai re plaat sen en wor den en -

do ge ne an ti ge nen ge noemd (Ti zard, 2004d).

Wan neer een cel door een vreemd agens ge ïn fecteerd

wordt, wordt dit agens ver werkt en door de aan maak van

MHC-klas se I-mo le cu len ge pre sen teerd. De CD8-re -

cep tor van een cy to toxi sche T-lym fo cyt her kent het

pep ti de-MHC-com plex, zo dat de T-cel zijn wer king

kan uit oe fe nen (Ti zard, 2004d). Ge ac ti veer de CD8+

T-lym fo cy ten kun nen de doel wit cel len via twee we -

gen li qui de ren. De eer ste ma nier is via se cre tie van be -

paal de pro te ïnen, na me lijk per fo ri nen en gran zy men.

Na de her ken ning van zijn doel wit cel zal de cy to toxi -

sche T-lym fo cyt per fo ri nen los la ten uit zijn gra nu len.

Dit heeft tot ge volg dat wa ter en zou ten de cel mem -

braan vlug kun nen pas se ren, zo dat de cel snel af sterft.

Gran zy men in du ce ren apop to se bij de ge ïnfecteerde

cel (Ti zard, 2004d). De twee de weg om be smet te cel len 

te li qui de ren is via de CD95(fas)-weg. CD95L van de

cy to toxi sche T-lym fo cyt bindt na de her ken ning met

het mem bra nai re CD95 van de doel wit cel. Dit heeft

een ac ti ve ring van CD95 tot ge volg waard oor de ge ïn -

fecteerde cel in apop to se gaat (Ti zard, 2004d). Cy to -

toxi sche T-lym fo cy ten se cre te ren na ac ti ve ring bo ven -

dien nog IFN-ã, TNF-á en TNF-â. IFN-ã zorgt voor een 

di rec te in hi bi tie van de vi rus re pli ca tie. Daar naast in du -

ceert IFN-ã een ver hoog de ex pres sie van MHC-klas se

I zo dat een ver hoog de kans op de her ken ning door cy -

to toxi sche T-lym fo cy ten ont staat. IFN-ã zal bo ven dien 

ook ma cro fa gen ac ti ve ren waard oor ze ge re kru teerd

wor den naar de ont ste kings plaats waar ze als an ti geen -

pre sen te ren de cel len en als ef fec tor cel len kun nen fun -

g eren. TNF-á en TNF-â vor men een sy ner gis me met

IFN-ã voor het do den van som mi ge doelwit cel len, zo -

wel via cy to ki ne ge me dieer de weg als via ma cro fa ge n -

ac ti ve ring (Ti zard, 2004d).

CD4+-hel per T-lym fo cy ten

Een exo geen an ti geen wordt via fa go cy to se door een

an ti geen pre sen te ren de cel (APC), zo als een B-lym fo cyt,

een ma cro faag, een den dri ti sche cel of een ge ac ti veer de

T-lym fo cyt, op ge no men in een fa go soom. Dit fa go soom 

fu si o neert met een ly so soom tot een fa go ly so soom

waar in het exo geen an ti geen wordt af ge bro ken tot

pep ti de frag men ten. MHC-klas se II-mo le cu len gaan som -

mige van deze frag men ten in hun an ti geen bin den de

groe ve pre sen te ren aan de T-cel re cep tor van CD4+-T- lym -

fo cy ten. Wan neer de CD4+-T-lym fo cyt nog een cos ti mu la -

to risch sig naal er bij ont vangt, volgt de ac ti ve ring (Ti zard,

2004e).

Er zijn twee sub po pu la ties van de CD4+-hel per

 T-lymfocyten. Hel per 1-T-cel len (Th1) func ti o ne ren

op ti maal als re ac tie op een an ti geen dat ge pre sen teerd

wordt door my e lo ïde den dri ti sche cel len (mDC) en

B-lym fo cy ten. Hier bij ma ken ze ge bruik van het

CD80 als cos ti mu la to risch sig naal. mDC in du ce ren

een Th1- res pons door de se cre tie van IL-12. Th1-cel -

len se cre te ren IL-2, IFN-ã en TNF-â in de uren na hun

sti mu la tie. Zo be vor de ren Th1-cel len de cel lu lai re im -

muun res pon sen, zo als een ‘uitgestelde overge voe lig -

heidsreactie’ en ma cro fa ge nac ti ve ring. Th1- cel len re a -

ge ren niet op IL-1, maar bij af we zig heid van IL-12 is er

een au to ma ti sche switch van een Th1- naar een Th2-cel

(Ti zard, 2004e).

Hel per 2-T-cel len (Th2) re a ge ren op een an ti geen

dat ge pre sen teerd wordt door lym fo ïde of plas ma cy to ïde

den dri ti sche cel len (pDC) en ma cro fa gen. Ze re a ge ren

min der goed op an ti geen pre sen ta tie door B- cel len.
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pDC in du ce ren Th2-res pon sen door de se cre tie van IL-4 

en door CD86 als cos ti mu la to risch sig naal. Ook IL-1

van ma cro fa gen en den dri ti sche cel len kan als cos ti mu -

la to risch sig naal fung eren. Na de ac ti ve ring volgt ge du -

ren de ver schil len de da gen de se cre tie van IL-4, IL-5,

IL-10 en IL-13. Deze cy tok inen sti mu le ren de B-lym fo -

cyt pro li fe ra tie en de im mu nog lo bu li ne se cre tie, maar

heb ben geen ef fect op cel ge me dieer de im muun re ac ties

(Ti zard, 2004e).

Anti stof af hank elij ke cel ge me dieer de cy to toxi ci teit
(ADCC)

T-cel ge me dieer de cy to toxi ci teit is niet de eni ge ma -

nier waar op de cel len van het im muun sys teem ab nor ma -

le cel len kun nen ver nie ti gen. Mo no cy ten, eo si no fie len,

neu tro fie len, B-cel len en NK-cel len die de an ti s tof -

recep to ren FcãRI of FcãRII be zit ten, kun nen met

vreem de doel wit cel len of bac te riën die be zet zijn met

spe ci fie ke an ti stof fen, bin den. Zo kun nen ze cy to -

toxisch wor den. Het mecha nis me van deze ADCC is

nog niet op ge hel derd. Neut ro fie len en eo si no fie len

han de len waar schijn lijk door de vrij stel ling van oxi -

de ren de stof fen. ADCC is tra ger en min der ef fi ci ënt

dan T-cel ge me dieer de cy to toxi ci teit (Ti zard, 2004d).

VAC CI NA TIE

Vac cins wor den on der ver deeld in twee groe pen:

ge at te nue er de (ook wel le ven de, ver zwak te vac cins

ge noemd) en ge ïnactiveerde vac cins (Bel gisch Cen -

trum voor Far ma co the ra peu ti sche Infor ma tie, BCFI,

2004; Minke et al., 2004).

Ge at te nue er de vac cins

Omdat ze een sub kli ni sche in fec tie ver oor za ken met

een ver meer de ring van an ti ge nen, lei den ge at te nue er de

vac cins tot een im muun res pons die het best over eenk -

omt met de im muun res pons die na een na tuur lij ke in fec -

tie ont staat. De ver meer de ring van het agens bij het dier

leidt tot de ex pres sie van het ge heel van pro te ïnen dat

door het in fec tieus ge noom wordt ge co deerd. Er wor den 

dus ook niet-struc tu re le ei wit ten ge vormd (BCFI, 2004).

Ge ïnactiveerde vac cins

Het wer kings mecha nis me van ge ïnactiveerde vac -

cins is ver schil lend, om dat door de in ac ti ve ring van het

be trok ken agens de ver meer de ring in het or ga nis me on -

mo ge lijk wordt ge maakt. Daar om dient men het dier van

vol doen de an ti ge nen te voor zien om van een be scher -

men de im muun res pons ver ze kerd te zijn. Het ge bruik

van een ad ju vans of de toe pas sing van her haal de toe die -

ning en is vaak nood za ke lijk voor een ge pas te, kwan ti ta -

tie ve en kwa li ta tie ve im muun res pons (BCFI, 2004).

INTER FE REN TIE VAN MA TER NA LE IM MU NI -
TEIT MET VAC CI NA TIE

Pas sief ver wor ven an ti stof fen on derd ruk ken de ei -
gen pro duc tie van nieu we an ti stof fen en in ter fe re ren
hierd oor met vac ci na tie.
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Fi guur 2. De op een vol ging van de ge beur te nis sen om 
een B-cel res pons op te wek ken (uit Ti zard, 2004).

Fi guur 3. (a) Anti gen bloc king (uit Roitt et al., 1987)
en (b) Re cep tor cros slink ing (uit Roitt et al., 1987).



Er zijn twee oor za ken die tot in ter fe ren tie aan lei -
ding ge ven (Roitt et al., 1987).

De een vou dig ste weg die tot in ter fe ren tie leidt, is
via bin ding van de co lo stra le an ti stof fen met het vac cin -
an ti geen, zo dat dit an ti geen niet meer kan bin den met
de an ti geen re cep to ren van de na ïeve B-lym fo cy ten
(Fig. 3a). Hoge con cen tra ties co lo stra le an ti stof fen
(of hun F(ab’)2-frag men ten) blok ke ren de in ter ac tie
tus sen een an ti ge ne de ter mi nant (epi toop) en de B-
 lym fo cy tre cep to ren voor die de ter mi nant. Hierd oor
kun nen deze B-lym fo cy ten (B1 op Fig. 3a) het an ti -
geen niet meer her ken nen zo dat de pri ming van deze
B-lym fo cy ten on mo ge lijk wordt ge maakt. Dit mecha -

nis me hangt dus vol le dig af van de con cen tra tie van de
an ti stof fen en van hun af fi ni teit met het an ti geen. Het
is on af hank elijk van het Fc-do mein van de an ti stof fen 
(Roitt et al., 1987). Het F(ab’)2-frag ment van de co lo -
stra le an ti stof fen is door zijn blok ke ren de wer king bij
hoge con cen tra ties in staat om zo wel de pri ming als
het pro duc tie ve ant woord van T- en B-lym fo cy ten te
in hi be ren (Roitt et al., 1987).

Het twee de mecha nis me waar bij co lo stra le an ti -
stof fen een on derd ruk ken de wer king uit oe fe nen op
de de novo-syn the se van an ti stof fen is wel Fc-af hank e -
lijk. Deze Fc-af hank elij ke in ter fe ren tie heeft al leen
een ef fect op het pro duc tie ve ant woord van T-ce laf -
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Soort vac cin Voor de len Na de len

Ge at te nue erd u Snel le re in duc tie van be scher ming

u Be scher ming duurt lang er

u Mee stal is slechts 1 do sis ver eist

u Geen ad ju vans

u Be te re sti mu la tie van de cel lu lai re im mu ni teit

u Induc tie van de lo ka le af weer

u Sti mu la tie van niet-spe ci fie ke af weer is

mo ge lijk

u Ge ne ti sche wij zi ging en en

re com bi na tie zijn mo ge lijk, met

mo ge lij ke re ver sie naar vi ru len tie

u Re si du e le vi ru len tie bij die ren met een on derd -

ruk te im mu ni teit

u Mo ge lijk heid tot in duc tie van

im mu no de pres sie

u Min der vei lig voor dracht i ge en

im mu no de fi ci ënte die ren

u Even tu e le con ta mi na tie met 

ong ewen ste agen tia

u De li ca te ma ni pu la tie, voor na me lijk na

re con sti tu tie

u Ver sprei ding naar niet-doel die ren

Ge ïnactiveerd u Ho ge re vei lig heid

u Be te re sta bi li teit tij dens het be wa ren en op het

mo ment van ge bruik

u La ge re im mun oge ni teit

u Ini ti ële vac ci na tie dient te ge beu ren met twee

do ses (rap pel vac ci na tie)

u Re vac ci na tie is nood za ke lijk

u Aan we zig heid van een ad ju vans

u Mid del ma ti ge sti mu la tie van cel lu lai re en

lo ka le im mu ni teit

u Hy per sen si bi li teits re ac ties zijn 

mo ge lijk



hank elij ke B-cel len maar niet op de pri ming van T- en
B-lym fo cy ten. Er wordt aang eno men dat de vol le di ge
an ti stof mo le cu le de B-lym fo cyt dif fe ren ti a tie in hi beert
door cross-link ing van de an ti geen re cep tor van de B-cel
met de Fc-re cep tor (Fig. 3b). Dit pro ces is niet spe ci fiek
voor een be paal de an ti ge ne de ter mi nant (Roitt et al.,
1987).

De ei gen an ti stof fen res pons op vac ci na tie in aan we -
zig heid van hoge con cen tra ties ma ter na le an ti stof fen
wordt dus ge remd, maar de in duc tie van een T-lym fo cy -
ten res pons wordt ech ter niet aang etast door deze pas sief
ver wor ven an ti stof fen (Sie grist et al., 1998; Sie grist
2001; Endsley 2003). De im muun com plexen die de ma -
ter na le an ti stof fen vor men met de vac ci nan ti ge nen wor -
den immers door an ti geen pre sen te ren de cel len ver werkt 
en aan de hand van MHC-klas se I- en/of II- mo le cu len
ge pre sen teerd aan T-lym fo cy ten (Sie grist, 2001). Zo -
wel CD4+- als CD8+ T-cel len wor den in dit ge val ge sti -
mu leerd. De hel per T-cel len zul len dan op hun beurt een
ge heu gen B-cel res pons in du ce ren (Endsley et al., 2003).
Hierd oor wor den bij een eer ste vac ci na tie die wordt toe -
ge diend in aan we zig heid van hoge ma ter na le an ti stof -
fen ti ters, geen nieu we an ti stof fen ge vormd, maar bij een 
twee de vac ci na tie is de an ti stof res pons di rect van een
hoog ni veau, zelfs bij hoge con cen tra ties van ma ter na le
an ti stof fen (Sie grist et al., 1998).

BESLUIT

Ondanks het feit dat de vac ci na tie van die ren, en in
dit ge val van scha pen, de ef fi ci ëntste en meest eco no -
mi sche ma nier is om een be scher ming op te bou wen

te gen tal van pa tho ge nen (bac te ri ën, vi rus sen en pa ra -
sie ten), zijn er toch nog steeds enk ele ob sta kels die
niet al tijd het ge wen ste ef fect toe la ten.

Het groot ste pro bleem bij vac ci na tie is dat bij het in -
en ten van jonge die ren ma ter na le an ti stof fen een sto ren de 
fac tor zijn bij de op bouw van een ei gen, ac tie ve im mu ni -
teit. De in ter fe ren tie van deze ma ter na le an ti stof fen ver -
hin dert im mers de vor ming van de ei gen an ti stof fen.
Doch, vac ci na tie in aan we zig heid van ma ter na le an ti -
stof fen blok keert de op bouw van een cel lu lai re im mu ni -
teit blijk baar niet.

Le ven de vac cins hou den het ge vaar in dat ze in plaats
van de ziek te te voor ko men, de ziek te kun nen op wek -
ken door ge ne ti sche mo di fi ca ties en/of re com bi na tie
die on der an de re re ver sie naar ‘wild type’ kun nen ver -
oor za ken. De con ta mi na tie met an de re pa tho ge nen
kan even eens ernsti ge ge vol gen ver oor za ken. Ge ïn -
activeerde vac cins dra gen dan weer het ri si co op on -
vol doen de in ac ti ve ring in zich, zo dat een uit braak
van de ziek te die men wil be strij den, toch kan ont -
staan. Daar naast is het moei lij ker om met ge ïn -
activeerde vac cins de ma ter na le im mu ni teit te door bre -
ken om dat de do sis an ti geen te laag zou kun nen zijn om
vol doen de ac tie ve im mu ni teit op te wek ken.

Co lo strum van goe de kwa li teit blijft ech ter de
meest ge schik te bron van im mu ni teit te gen al ler han -
de in fec ties voor jonge lam me ren en an de re ne o na ti.
Kwa li teits vol le co lo strum be te kent co lo strum met
een hoge an ti stof fen ti ter. Deze hoge con cen tra ties
van an ti stof fen kun nen be reikt wor den door de moe -
der die ren stra te gisch te vac ci ne ren.

VACCINATIESCHEMA’S VOOR DE BELANGRIJKSTE AANDOENINGEN BIJ SCHAPEN WAAR TE GEN

KAN GE VAC CI NEERD WOR DEN IN WEST-  EU RO PA

Aan doe ning en met vaccinatieschema’s die als doel heb ben het lam een op ti ma le pas sie ve im mu ni teit te ver -

ze ke ren
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Pri mo vac ci na tie Re vac ci na tie

Ooi en 1ste Injec tie 2 maan den vóór de par tus

2de Injec tie 1 maand vóór de par tus

1 in jec tie 1 maand vóór de par tus

Lam me ren 1ste Injec tie op 4 we ken leef tijd

2de Injec tie 1 maand la ter

Jaar lijks

Soort vac cin Ge ïnactiveerd Ge ïnactiveerd

Vac ci na tie sche ma



Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2006, 75 150

Aan doe ning Merk naam Opmer king en

1. Rot kreu pel Foot vax® (Sche ring-Plough) Ram 4 à 6 we ken vóór dek pe ri o de

zo wel pre ven tief als cu ra tief

2. Clos tri di o se 1. Cog la vax® (Ga lenka)

2. Co vexin 8® (Sche ring-Plough)

3. Co vexin 10® (Sche ring-Plough)

4. Hep ta vac® (Inter vet)

5. Lam bi vac® (Inter vet)

6. Mil oxan® (Me ri al)

3. Te ta nus Te ta pur® (Me ri al) Pri mo vac ci na tie wordt ge volgd door een re -

vac ci na tie 1 jaar la ter. Daar na is elke 3 jaar

vac ci ne ren voldoendezo wel pre ven tief als

cu ra tief

4. Pas teu rel lo se 1. Hep ta vac-P Plus® (Inter vet)

2. Ovi past-P Plus® (Inter vet)

3. Ovi vac-P Plus® (Inter vet)

4. Pas to bov® (Me ri al) Vac cin voor kal ve ren

5. E. coli 1. Imo co li bov® (Me ri al)

2. Bo vi lis Lac to vac® (Inter vet)

3. Tri vac ton® (Me ri al)

Vac cin voor run de ren

Vac cin voor run de ren

Aan doe ning en en vac cins

Aan doe ning en met vaccinatieschema’s die als doel heb ben de ooi en te be scher men

Vac ci na tie sche ma

Pri mo vac ci na tie Re vac ci na tie

Ooi en 1 maand vóór dek king Elke 2 jaar, 1 maand vóór dek king

Lam me ren Van af 5 maan den leef tijd

Soort vac cin Ge at te nue erd Ge at te nue erd
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Aan doe ning en en vac cins

Aan doe ning Merk naam Opmer king en

1. Chla my dia Enzo vax® (Inter vet) Niet bij dracht i ge ooi en

Niet bij die ren on der an ti bi o ti ca (te tra cy cli nen)

2. Toxoplas mo se Toxo vax® (Inter vet) Niet bij dracht i ge ooi en

Niet bij ram men

Vlees vei lig voor con sump tie na vac ci na tie

Aan doe ning en met vaccinatieschema’s die als doel heb ben zo wel de ooi en als de lam me ren te be scher men

Ecthy ma con ta gi o sa

Pri mo vac ci na tie Re vac ci na tie

Ooi en 1 Maand vóór ziek te wordt ver wacht, meer  

dan 8 we ken voor de par tus

Jaar lijks of half jaar lijks (ge bie den met hoge

pre va len tie)

Lam me ren Van af de ge boor te

Soort vac cin  Ge at te nue erd Ge at te nue erd

Merknaam

1.  Ecthy bel® (Me ri al)

2.  Sca bi vax® (Sche ring-Plough)
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Ra bi ës

Pri mo vac ci na tie Re vac ci na tie

Ooi en Om de 3 jaar

Lam me ren Ooi werd niet ge vac ci neerd: van af 2 maan den

(1 in jec tie)

Ooi werd ge vac ci neerd: van af 5 maan den 

(1 in jec tie)

1ste re vac ci na tie op 1 jaar

1ste re vac ci na tie op 3 jaar

Soort vac cin Ge ïnactiveerd Ge ïnactiveerd

Merk naam

1. Rab do mun® (Sche ring-Plough)

2. Ra bi sin® (Me ri al)

REFERENTIES 

De re fe ren tie lijst kan ver kre gen wor den bij de eer ste au teur.


