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Uit de praktijk… (1)
• 150 dikbillen
• Laatste jaar:
– Veel hoest bij kalveren <4 maand, weinig respons
op therapie
– 50% moet individueel behandeld worden
– 10% gestorven
– (8/12 chronische gevallen)
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Bacterial culture on nasopharyngeal
swabs and BAL's (n=11)
Prevalence (%)
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• Follow-up
• 1 IPI
• Maanden aangehouden
• Uiteindelijk euthanasie
• Earnotchen gestart
• 2 dieren moeten injecteren

P. multocida
swab
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BAL

Uit de praktijk…(2)

Rode Holstein, 83 lacterende dieren
Klacht:
• Altijd hoest bij jongvee (< 2 maand)
• Teveel hervallers (100% moeten behandelen)
• Veel diarreeproblemen
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Evolutie:
• 3 dragers gevonden, onmiddellijk
weg
(alles PCR)
• Vaccinatie
• Geen sterfte, geen enkel dieren
meer moeten behandelen
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Praktijktip…dogma?
• “Longproblemen bij kalveren die erger zijn dan
normaal? BVDV zit eronder. Haal het weg en
het is opgelost”
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Bedrijf 1:
• Geen koemelk meer
• Individuele huisvesting tot 8 weken
• FPT: meer biest eigen moeder
• Reiniging en desinfectie
Bedrijf 2:
• Individuele huisvesting in iglo’s
• Preventie diarree
• Opening inlaat verkleind
• Tochtrisico’s weggenomen
• tot 4 weken
• FPT: meer biest eigen moeder
• Reiniging en desinfectie
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Inhoud
• Welk wetenschappelijke bewijs bestaat er
voor de rol van BVDV in het BRD complex??
– Hoe zit het in het labo? (Fundamenteel)
– Hoe vertaalt zich dat naar het veld?
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Veroorzaakt BVDV BRD?
•
•
•
•
•
•

Meta-analyse Grissett et al.
12 BVDV trials (infectie veld of experimenteel)
Gemiddeld 15,5 dagen opvolging en 10 kalveren
BVDV1 en BVDV2 samen
Infectie= intranasaal of aerosol
Gemiddeld
– Na 2 dagen kliniek
– Symptomen weg binnen 15 dagen
– (koorts begint tss 2-8 d, gemiddeld 10 dagen)
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Hoe veroorzaakt BVDV BRD?
• Infecteert BVDV respiratoire cellen?
• Immunosuppressief effect?
• Synergisme tussen BVDV en andere BRD
pathogenen?
“BVDV's role in causing respiratory tract disease is attributable, indirectly, to effects
on the host's immune system, not to infection of the lungs.”
(Brodersen and Kelling, 1998)
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IPI= yes!
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Infectie epitheelcellen van resp tract en long

Transiënt= Yes
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Synergisme
• BVDV en BRSV:
– Ergere symptomen (Brodersen en Kelling, 1998)

• BVDV en Mycoplasma: NS (Prsyliak et al. 2011)
• …
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Prsyliak et al. 2011

• M. bovis wel
met BHV-1 niet
met BVDV
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In het veld?
• Hoe loopt het met IPI’s af?
• Welk effect heeft transiënte infectie op:
– BRD-risico
– Dagelijkse groei (ADG)
– Slachtgewicht (BW)
– Mortaliteit
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Prevalence (%)
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Seroconversion rate (%)

Longitudinal seroepidemiology
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12 to 24 weeks

Mannheimia haemolytica

86,7%

• Same animals sampled at different time points
Pardon, 2012
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BVDV
•
•
•
•

2,1% is BVDV positive at arrival
0,6% is persistently infected (IPI)
2/3 IPI’s dies
BVDV positive at necropsy
– Higher odds for pneumonia (OR= 21,6 (5,7-81,9))
– Higher odds for pleuritis (OR= 4,9 (1,5-16,3)).
Feedlots: same story (Shahriar et al., 2002)
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In het veld?
• Hoe loopt het met IPI’s af?
• Welk effect heeft transiënte infectie op:
– BRD-risico
– Dagelijkse groei (ADG)
– Slachtgewicht (BW)
– Mortaliteit
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BRD-risico
• Feedlot: BRD van 18,8 29,6% (Stevens et al., 2007)
• Feedlot: BVDV exposure higher morbidity
56-63% vs. 42%(P<0,001) (Grooms et al., 2014)
• Feedlot: meer relapse (P=0,04) (Richeson et al., 2012)
• Beef (cow-calf) (n= 1782) (Waldner et al. 2008)
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BRD risk

• Richeson et al., 2012
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ADG
• Feedlot (n = 5047): Geen effect op ADG (O’ Conner et al., 2005)
• Feedlot short or long-term exposure: trend voor eerste 28
dagen (Elam et al., 2008) (vaccinated)
• BRD van 18,8 29,6% (Stevens et al., 2007)
• Feedlot: geen effect (Grooms et al., 2014)
• Feedlot: 220g/dag minder tussen d28 en 42 (P<0,001)
(Richeson et al., 2012)

• Trend tot minder ADG bij BVDV infectie in M. haemolytica
model (P= 0,09) (n= 24) (Burciaga-Robles et al., 2014)
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ADG

Richeson et al., 2014
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Lichaamsgewicht
• Feedlot short or long-term exposure: geen
effect BW (Elam et al., 2008) (vaccinated)
• Feedlot: geen effect (vaccinated and nonvaccinated) (Grooms et al., 2014)
• NS (Burciaga-Robles et al., 2014)
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Hessman et al. 2009
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Mortaliteit?
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Intermezzo
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Nederlandse vleeskalveren?

BVDV niet significant
Pardon et al., 2015
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En vaccinatie?
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Achtergrond
• Meta-analyse
• Engelstalige peer-reviewde literatuur
• Virus geïdentificieerd+ levend of inactief type
vaccin
• Uitkomsten: ziekte en sterfte
• Ziektedetectie= blinded
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Immunisation: basic rules
• Sufficient time before exposure to
pathogens and risk factors
• All animals within a herd
• Take maternal immunity into
account
– Injection (inactivated) no
humoral response, cellular
priming?
– Mucosal vaccination
(attenuated/intranasal) local
immunity for 4 months,
possibly blocked by very high
levels of maternal immunity
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Immunisation: options
3
2

1

Veal farm
Dam

Calf

14 -21 days
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Waarom BVDV vaccineren voor
BRD problematiek?
• 1 factor extra uitschakelen van BRD-complex
• Risico op gevolgen hypervirulente stammen
inperken
• Bioveiligheid: bedrijfsvaccinatie sluiten
(jongvee vroeg mede vaccineren)
• Tip: voor grote groepen risk assessment
Do the trial!
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Conclusies
• Onderzoek toont aan:
– IPI gaat dood (chronische pneumonie)
– Transiënte infectie (tegenstrijdigheden)
• Globaal hoger BRD-risico + hervallen!
• Verminderde ADG in één periode (weinig effecten op
karkas)

– Immunologisch:
• Titers bij aankoop zijn gunstig bij oudere dieren vs.
geen effect bij NUKA’s

– Vaccinatie…
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Take home message
“een multifactoriële ziekte vraagt een
multifactoriële aanpak”
“BVDV= 1 factor in het BRD-complex, die meer
of minder doorweegt naargelang de andere
aanwezige factoren”
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