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VOORWOORD

In juni 2018 werd de cel Contractueel Onderzoek 
van de FOD Volksgezondheid opnieuw ingebed 
in haar oorspronkelijke niche: het Directoraat-ge-
neraal Dier, Plant en Voeding. 

De cel heeft de voorbije 13 jaar een heel parcours 
afgelegd. In 2005 was ze van het DG Dier, Plant 
en Voeding naar de Hoge Gezondheidsraad 
overgeheveld, in 2009 ging ze naar de dienst 
Coördinatie Wetenschappelijk Onderzoek, en in 
2012 kwam ze rechtstreeks onder de Diensten 
van de Voorzitter, waar ze 6 jaar zou blijven. 

 
Door de terugkeer naar het DG Dier, Plant en 
Voeding zullen de activiteiten van de cel beter 
ondersteund kunnen worden. Er is bijvoorbeeld 
zicht op nieuwe mogelijkheden om de website 
van de cel verder uit te bouwen. Dit moet bin-
nen afzienbare tijd toelaten om de beschikbare 
informatie, onder andere in verband met de be-
toelaagde projecten, meer toegankelijk te maken 
voor het grote publiek. 

Dit aspect, samen met de steeds verder doorge-
dreven rationalisatie van de cel, heeft geleid tot 
de beslissing om het activiteitenrapport voortaan 
tweejaarlijks te publiceren. 

Hierbij stellen we u dus ons eerste tweejaarlijkse 
activiteitenrapport voor, dat de periode 2017 en 
2018 beslaat. 

Philippe MORTIER

Directeur-generaal  
DG Dier, Plant en Voeding

Directeur général  
DG Animaux, Végétaux et Alimentation

AVANT-PROPOS

En juin 2018, c’était un retour aux sources pour 
la cellule Recherche contractuelle du SPF San-
té publique qui a réintégré la Direction générale 
Animaux, Végétaux et Alimentation. 

Au cours de ces 13 dernières années, la cellule 
a effectué tout un parcours! En 2005, elle a été 
transférée de la DG Animaux, Végétaux et Ali-
mentation vers le Conseil supérieur de la Santé; 
en 2009, elle a intégré le service Coordination 
de la Recherche scientifique, et en 2012, elle a 
fait partie des Services du Président où elle est 
restée pendant six ans. 

En retournant au sein de la DG Animaux, Végé-
taux et Alimentation, les activités de la cellule 
seront mieux soutenues. Par exemple, il existe 
de nouvelles perspectives à continuer à déve-
lopper le site internet de la cellule. Ceci devrait 
permettre, dans un avenir proche, de rendre les 
informations plus accessibles au grand public, en 
lien notamment avec les projets subsidiés. 

 
Cet aspect, en combinaison avec la rationalisa-
tion toujours plus poussée de la cellule, a conduit 
à la décision de publier le rapport d’activité tous 
les deux ans à partir de maintenant. 

Nous vous présentons donc notre premier rap-
port d’activité biennal, qui couvre la période 2017 
et 2018. 

Ria NOUWEN

Celhoofd 
Contractueel Onderzoek

Chef de cellule  
Recherche contractuelle

Rapport d’activité 2017/2018
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1. BUDGET

Sinds 2009 zien we elk jaar een verdere daling 
van het onderzoeksbudget, een trend die zich 
ook de laatste twee jaar is blijven verderzetten: 
in 2017 werd € 3.662.000 toegekend aan on-
derzoeksprojecten (-3,4% t.o.v. 2016) en in 2018 
€ 3.585.000 (-2,1% t.o.v. 2017). 

 
Hernieuwde investeringen in Contractueel On-
derzoek zouden onder meer een normalisatie 
met zich mee brengen van het aantal RT- en 
RF-projecten, en een verhoging van het aantal 
en de impact van de transnationale projecten. 
Verder kan dan ook de optie worden voorzien 
om bij een plotse nood aan wetenschappelijke 
gegevens op korte termijn een onderzoekspro-
ject op te starten.

Dit zou Contractueel Onderzoek toelaten om 
beter tegemoet te komen aan de behoefte van 
de federale Overheid aan hoogwaardig beleids-
voorbereidend en -ondersteunend onderzoek in 
de domeinen voedselveiligheid, dierengezond-
heid en plantengezondheid.

2. SELECTIEPROCEDURE

Thematische projecten (RT)
Ingevolge het gelimiteerde budget werd voor de 
oproep 2017 en 2018 het aantal onderzoeksthe-
ma’s opnieuw beperkt gehouden, dit met het oog 
op een voldoende grote resterende enveloppe 
voor de vrije projecten. 

De 6 thema’s van de oproep 2017 en de 8 thema’s 
van de oproep 2018 worden in de onderstaande 
tabellen weergegeven, samen met het aantal in-
gediende voorstellen per thema.  

1.  BUDGET

Depuis 2009 nous observons chaque année une 
diminution du budget consacré à la recherche, 
une tendance qui s’est maintenue également au 
cours de ces deux dernières années : en 2017, 
3.662.000 euros ont été attribués aux projets de 
recherche (- 3,4% par rapport à 2016) et en 2018, 
3.585.000 euros (- 2,1% par rapport à 2017). 

Un investissement renouvelé dans la Recherche 
contractuelle signifierait, entre autres, la norma-
lisation du nombre de projets RT et RF et l’aug-
mentation du nombre et de l’impact des projets 
transnationaux. En outre, la possibilité de lancer 
un projet de recherche à court terme en cas de 
besoin soudain de données scientifiques peut 
être envisagée.

 
Cela permettrait à la Recherche contractuelle de 
mieux répondre aux besoins du gouvernement 
fédéral en matière de recherche de haute qualité 
dans les domaines de la sécurité des aliments et 
de la santé animale et des végétaux en vue de 
préparer et de soutenir la politique.

2. PROCÉDURE DE 
SÉLECTION

Projets thématiques (RT)
En raison du budget limité, le nombre de thèmes 
de recherche pour l’appel 2017 et 2018 a de nou-
veau été restreint, afin de conserver une enve-
loppe suffisamment large pour les projets libres.

 
Les 6 thèmes de l’appel 2017 et les 8 thèmes de 
l’appel 2018 sont repris dans les tableaux sui-
vants, ainsi que le nombre de propositions intro-
duites par thème.  
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Onderzoeksthema’s 2017

Thèmes de recherche 2017

Aantal

Nombre

DIERENGEZONDHEID

SANTÉ ANIMALE

1 BOMANGE

Ontwikkeling en validatie van een genetische detectiemethode voor schurftgevoe-
ligheid  bij runderen

Mise au point et validation d’une méthode de détection génétique de la sensibilité 
des bovins à la gale

1

2 CAMPREVENT

Zoeken naar nieuwe inzichten in het bereiken van Campylobacter-vrije of laag be-
smette pluimveetomen door studie van de bioveiligheid van Belgische pluimveebe-
drijven en exploratieve studie naar de mogelijk beschermende rol van de darmeco-
logie in tomen waar Campylobacter zich niet ontwikkelt

Recherche de nouvelles compréhensions en vue de parvenir à des lots de volailles 
sans Campylobacter ou faiblement contaminés par l’étude de la biosécurité des ex-
ploitations de volailles belges et l’étude exploratoire du rôle protecteur possible de 
l’écologie intestinale dans les lots où le Campylobacter ne se développe pas

2

DIERENGEZONDHEID – PLANTENGEZONDHEID

SANTÉ ANIMALE - SANTÉ DES VÉGÉTAUX

3 BEESYN

Identificatie van de impact van chemische producten op de mortaliteit van de huis-
bijen in België rekening houdend met de interacties van deze producten met de 
andere potentiële mortaliteitsoorzaken

Identification de l’impact des produits chimiques sur la mortalité des abeilles do-
mestiques en Belgique en tenant compte des interactions de ces produits avec les 
autres causes potentielles de mortalité

3

PLANTENGEZONDHEID 

SANTÉ DES VÉGÉTAUX

4 STATREGO

Fytosanitair statuut van schadelijke organismen voor planten en plantaardige pro-
ducten

Statut phytosanitaire des organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux

1
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VOEDSELVEILIGHEID

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

5 SPECENZYM

Onderzoek naar de zuiverheid van voedingsenzymen ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van algemene zuiverheidscriteria voor voedingsenzymen 

Étude de la pureté des enzymes alimentaires pour le développement de critères 
de pureté généraux pour enzymes alimentaires

1

6 AMRESMAN

Studie naar de aanwezigheid van antimicrobiële restanten en residuen en het 
voorkomen van antimicrobiële resistentie in mest, en de impact hiervan op bo-
dem- en plantgerelateerde bacteriën 

Étude sur la présence de reliquats et résidus antimicrobiens et la prévalence de 
la résistance antimicrobienne dans le lisier, et son impact sur les bactéries du sol 
et des plantes

1

Onderzoeksthema’s 2018

Thèmes de recherche 2018

Aantal

Nombre

DIERENGEZONDHEID

SANTÉ ANIMALE

1 DIBOTUB

Onderzoek naar nieuwe methoden voor diagnostiek van rundertuberculose 

Recherche sur des nouvelles méthodes de diagnostic pour la tuberculose bovine

2

2 MORISKIN

Ontwikkeling van een methode voor dreigingsanalyse in het kader van het risico 
op opduiken of heropduiken van infectieuze dierenziekten

Développement d’une méthode pour l’analyse de la menace dans le cadre du 
risque d’émergence ou de réémergence de maladies animales infectieuses

1
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PLANTENGEZONDHEID

SANTÉ DES VÉGÉTAUX

3 SEVIPLANT 

Next-generation sequencing (NGS) als tool in virusdiagnostiek: een casestudy voor 
identificatie van nieuwe schadelijke plantenvirussen in België

Next-generation sequencing (NGS) comme outil dans le diagnostic viral : une étude 
de cas pour l’identification de nouveaux phytovirus nuisibles en Belgique

1

4 MONODIS

Analyse van de factoren die invloed hebben op de verspreiding van Monochamus 
spp. in Europa en België, door kruising van recente Europese gegevens van vallen 
en gegevens van entomologische waarnemingen en collecties met de cartografie 
van het bosareaal 

Analyse des facteurs affectant la distribution de Monochamus spp. en Europe et en 
Belgique, par croisement des données de piégeage européennes récentes et des 
données des collections et observations entomologiques avec la cartographie de la 
couverture forestière

2

VOEDSELVEILIGHEID

SÉCURITÉ DES ALIMENTS

5 PLASTIC_IN_FOOD

Microplastics in levensmiddelen 

Microplastiques dans les denrées alimentaires

1

6 DECHAHEV

Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus 
(HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen 

Développement de méthodes performantes pour la détection du virus de l’hépatite 
E (VHE) dans les aliments et étude sur les risques de la présence du VHE dans la 
chaîne alimentaire

1

7 LECAHUNT

Studie over de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild 

Étude de la contamination en plomb et en cadmium dans la viande de gros gibier

1

8 MULTIMADD

Ontwikkeling van een multimethode voor de analyse van additieven in levensmid-
delen

Développement d’une multi-méthode pour l’analyse des additifs dans les denrées 
alimentaires

3
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1. Thema’s projecten (RT)

De RT-oproep 2017 voorzag een procedure in 
twee fasen. De uiterste datum voor het indienen 
van de RT-intentieverklaringen was 9 september 
2016. In totaal werden er negen RT-intentiever-
klaringen ingediend.

Tijdens de eerste fase van de evaluatieproce-
dure werden de RT-intentieverklaringen beoor-
deeld op hun ontvankelijkheid, relevantie en we-
tenschappelijke kwaliteit.

De ontvankelijkheidsanalyse werd uitgevoerd 
door de vertegenwoordigers binnen het Beoor-
delingscomité van DG Dier, Plant en Voeding en 
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV), en door de cel 
Contractueel Onderzoek. De gehanteerde crite-
ria waren de tijdige indiening, de vorm, de over-
eenkomst met een thema en de afwezigheid van 
overlap met bestaand of lopend onderzoek.

De relevantie-analyse werd uitgevoerd door de 
vertegenwoordigers binnen het Beoordelingsco-
mité van het DG Dier, Plant en Voeding en van 
het FAVV. Dit gebeurde op basis van vijf criteria: 
de mate waarin het voorstel beantwoordt aan de 
vereisten geformuleerd in het thema, de waarde 
en bruikbaarheid van de verwachte resultaten, 
de oplossingsgerichtheid van het onderzoek, 
de meerwaarde ten opzichte van lopend of be-
staand onderzoek, en de potentiële bijdrage aan 
beleidsbeslissingen.

De wetenschappelijke analyse werd uitgevoerd 
door de deskundigen binnen het Beoordelings-
comité van de Vlaamse Inter-universitaire Raad 
(VLIR) en de Académie de Recherche et d’En-
seignement supérieur (ARES), en door de we-
tenschappelijk adviseurs. Hiertoe werden de in-
tentie-verklaringen getoetst aan vier criteria: de 
wetenschappelijke kwaliteit, de methodologie, 
de originaliteit en de haalbaarheid. 

De RT-intentieverklaringen werden geklasseerd 
per thema, waarbij het klassement gebaseerd 
was op de gecombineerde relevantie- en weten-
schappelijke score. 

Op basis van het klassement werden alle 9 RT-in-
tentieverklaringen als prioritair onderzoeksvoor-
stel doorverwezen naar de tweede fase, met 
minstens één voorstel per thema. 

1. Projets à thèmes (RT) 

L’appel à projets RT 2017 prévoyait une procé-
dure en deux phases. La date limite d’introduc-
tion des déclarations d’intention RT était le 9 
septembre 2016.  Neuf déclarations d’intention 
RT ont été introduites au total.

Au cours de la première phase de la procédure 
d’évaluation, les déclarations d’intention RT ont 
été évaluées au niveau de leur recevabilité, de 
leur pertinence et de leur qualité scientifique.

L’analyse de recevabilité a été réalisée par les 
représentants au sein du Comité d’évaluation de 
la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et de 
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire (AFSCA), et par la cellule Recherche 
contractuelle. Les critères appliqués étaient le 
respect du délai d’introduction, la forme, la cor-
respondance à un thème et la non-redondance 
vis-à-vis  des recherches existantes ou en cours.

L’analyse de pertinence a été réalisée par les 
représentants au sein du Comité d’évaluation 
de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et 
de l’AFSCA en fonction de cinq critères : la me-
sure dans laquelle la proposition répond aux 
exigences formulées dans le thème, la valeur et 
l’employabilité des résultats attendus, le carac-
tère orienté «solutions» de la recherche, la valeur 
ajoutée par rapport à la recherche en cours ou 
existante et la contribution potentielle à des dé-
cisions politiques.

L’analyse scientifique a été réalisée par les ex-
perts au sein du Comité d’évaluation du Vlaamse 
Inter-universitaire Raad (VLIR) et de l’Académie de 
recherche et d’enseignement supérieur (ARES), 
ainsi que par les conseillers scientifiques. À cette 
fin, les déclarations d’intention ont été confron-
tées à quatre critères : la qualité scientifique, la 
méthodologie, l’originalité et la faisabilité. 

 
Les déclarations d’intention RT ont été classées 
par thème, le classement étant basé sur le score 
combiné de pertinence et scientifique. 

 
Sur la base de ce classement, les neuf déclara-
tions d’intention ont toutes été retenues au titre 
de propositions de recherche prioritaires pour un 
renvoi en deuxième phase, avec au moins une 
proposition retenue pour chaque thème. 
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In de tweede fase werden deze project-voor-
stellen onder een meer uitgewerkte vorm voor-
gelegd aan een extern College van deskundi-
gen. Per thema brachten de deskundigen een 
geargumenteerd advies uit over de ingediende 
RT-voorstellen, rekening houdend met vier cri-
teria : wetenschappelijke kwaliteit, werkplan, 
originaliteit, en haalbaarheid. Hierop baseerde 
het Beoordelingscomité zijn advies aan de Mi-
nister. Finaal heeft de Minister 6  RT-projecten 
goedgekeurd voor betoelaging op het vastleg-
gingskrediet 2017, voor een totaal bedrag van 
€ 1.899.000, waarvan € 100.000 aangeleverd 
werd door DG Leefmilieu als bijdrage aan het 
project RT 17/3 BEESYN. Dit betekent een slaag-
kans van gemiddeld 80,56% per thema, en over 
het geheel genomen een slaagkans binnen het 
RT-kanaal van 66,67%.

De RT-oproep 2018 voorzag een procedure in 
één fase. De uiterste datum voor het indienen 
van de RT-projectvoorstellen was 11 oktober 2017. 
In totaal werden er twaalf RT- projectvoorstellen 
ingediend.

De RT-projectvoorstellen werden beoordeeld op 
hun ontvankelijkheid, relevantie en wetenschap-
pelijke kwaliteit.

De ontvankelijkheidsanalyse werd uitgevoerd 
door de vertegenwoordigers binnen het Beoor-
delingscomité van het DG Dier, Plant en Voeding 
en van het FAVV, en door de cel Contractueel 
Onderzoek. De criteria waren dezelfde als deze 
gehanteerd tijdens de oproep 2017. Eén voorstel 
werd onontvankelijk verklaard wegens indiening 
na het verstrijken van de deadline.

De wetenschappelijke en relevantie-analyse 
van de resterende 11 voorstellen werd uitge-
voerd door een extern College van deskundi-
gen. Per thema brachten de deskundigen een 
geargumenteerd advies uit over de ingediende 
RT-voorstellen, rekening houdend met vijf crite-
ria : wetenschappelijke kwaliteit, werkplan, ori-
ginaliteit, haalbaarheid en relevantie te aanzien 
van de doelstellingen beschreven in de oproep. 
Hierop baseerde het Beoordelingscomité zijn 
advies aan de Minister. Finaal heeft de Minister 
8 RT-projecten goedgekeurd voor betoelaging 
op het vastleggingskrediet 2018, voor een to-
taal bedrag van € 1.698.000. Met weglating van 
het onontvankelijke RT-voorstel betekent dit een 
slaagkans van gemiddeld 85,42% per thema, en 
over het geheel genomen een slaagkans binnen 
het RT-kanaal van 72,73%. 

Au cours de la deuxième phase, ces proposi-
tions de projet présentées sous une forme plus 
élaborée ont été soumises à un Collège externe 
d’experts. Pour chaque thème, les experts ont 
rendu un avis argumenté sur les propositions RT 
introduites en tenant compte de quatre critères: 
la qualité scientifique, le plan de travail, l’origi-
nalité et la faisabilité. Sur cette base, le Comité 
d’évaluation a rédigé son avis au Ministre. Le mi-
nistre a finalement approuvé six projets RT pour 
l’octroi de subsides sur le crédit d’engagement 
2017, pour un montant total de  1.899.000 euros, 
dont 100.000 euros sont fournis par la DG En-
vironnement en guise de contribution au projet 
RT 17/3 BEESYN. Il en résulte un taux de réussite 
de 80,56% en moyenne par thème, et dans l’en-
semble un taux de réussite de 66,67% dans le 
canal RT.

L’appel à projets RT 2018 prévoyait une procé-
dure en une seule phase. La date limite d’intro-
duction des propositions de projet RT était le 11 
octobre 2017. Douze propositions de projets RT 
ont été introduites au total.

Les propositions de projet RT ont été évaluées 
au niveau de leur recevabilité, de leur pertinence 
et de leur qualité scientifique.

L’analyse de recevabilité a été réalisée par les 
représentants au sein du Comité d’évaluation 
de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et 
de l’AFSCA, et par la cellule Recherche contrac-
tuelle. Les critères appliqués étaient identiques à 
ceux de l’appel à projets 2017. Une seule propo-
sition a été déclarée irrecevable en raison de son 
introduction après l’expiration de la date limite.

Les analyses scientifique et de pertinence des 
onze propositions restantes ont été réalisées 
par un Collège externe d’experts. Pour chaque 
thème, les experts ont rendu un avis argumen-
té sur les propositions RT introduites, en tenant 
compte des cinq critères suivants : la qualité 
scientifique, le plan de travail, l’originalité, la fai-
sabilité et la pertinence par rapport aux objectifs 
décrits dans l’appel à projets. Sur cette base, le 
Comité d’évaluation a rédigé son avis au Ministre. 
Le Ministre a finalement approuvé huit projets RT 
pour l’octroi de subsides sur le crédit d’engage-
ment 2018, pour un montant total de 1.698.000 
euros. En omettant la proposition RT irrecevable, 
il en résulte un taux de réussite de 85,42% en 
moyenne par thème, et dans l’ensemble un taux 
de réussite de 72,73% dans le canal RT.
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2. Vrije projecten (RF)

De procedure van de RF-oproep verliep zoals 
steeds in 2 fasen. 

De uiterste datum voor het indienen van de inten-
tieverklaringen binnen de RF-oproep 2017 was 9 
september 2016. Achtendertig onderzoeksvoor-
stellen werden ingediend ter ondersteuning van 
het beleid inzake voedselveiligheid en het ge-
zondheidsbeleid dier en plant. 

 
De beoordeling van de ontvankelijkheid werd 
uitgevoerd door de vertegenwoordigers binnen 
het Beoordelingscomité van het DG Dier, Plant 
en Voeding enerzijds en het FAVV anderzijds, 
en door de cel Contractueel Onderzoek. De vijf 
criteria die werden toegepast, waren de tijdige 
indiening, de vorm, de betrokken onderzoeksdo-
meinen, de bevoegdheid van de federale over-
heid voor de materie van het voorgestelde on-
derwerp, en de afwezigheid van overlap met één 
van de thema’s vermeld in de RT-oproep. 

Vijf intentieverklaringen werden unaniem als on-
ontvankelijk beschouwd en uitgesloten van ver-
dere evaluatie: vier vielen buiten de onderzoeks-
domeinen van het contractuele onderzoek, en 
één voorstel werd ingediend na het verstrijken 
van de deadline. Intentieverklaringen waarvoor 
over de ontvankelijkheid geen consensus werd 
bereikt, bleven behouden in de lijst met verder te 
evalueren projectvoorstellen. 

 
De verdere beoordeling van de 33 ontvankelijk 
verklaarde RF-intentieverklaringen bestond uit 
een relevantieanalyse en een wetenschappelijke 
analyse.

De relevantie-analyse werd uitgevoerd door de 
vertegenwoordigers binnen het Beoordelingsco-
mité van het DG Dier, Plant en Voeding en van 
het FAVV. Dit gebeurde op basis van twee crite-
ria: de opportuniteit en geschiktheid als beleids-
ondersteunend onderzoek, en het belang van 
het voorgestelde onderzoek voor het beleid.

De wetenschappelijke analyse werd uitgevoerd 
door de deskundigen binnen het Beoordelings-
comité van de VLIR en de ARES, en door de we-
tenschappelijk adviseurs. Hiertoe werden de in-
tentieverklaringen getoetst aan vier criteria: het 
wetenschappelijk niveau, de methodologie, de 
originaliteit en de haalbaarheid. 

2. Projets libres (RF)

La procédure d’appel à projets RF s’est déroulée 
comme toujours en deux phases. 

La date limite d’introduction des déclarations 
d’intention dans le cadre de l’appel à projets RF 
2017 était le 9 septembre 2016. Trente-huit pro-
positions de recherche en support à la politique 
en matière de sécurité des aliments et à la poli-
tique sanitaire des animaux et végétaux ont été 
introduites. 

L’évaluation de la recevabilité a été réalisée par 
les représentants au sein du Comité d’évalua-
tion de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
d’une part, et de l’AFSCA d’autre part, et par la 
cellule Recherche contractuelle. Les cinq critères 
appliqués étaient le respect du délai d’introduc-
tion, la forme, les domaines de recherche cou-
verts, la compétence de l’autorité fédérale dans 
la matière du sujet présenté, et la non-redon-
dance vis-à-vis des thèmes figurant dans l’appel 
spécifique des offres RT. 

Un consensus de non-recevabilité existait pour 
cinq déclarations d’intention, qui ont été exclues 
de l’évaluation ultérieure : quatre propositions 
ne relevaient pas des domaines de recherche 
couverts par la recherche contractuelle, et une 
proposition a été introduite après l’expiration de 
la date limite. Les déclarations d’intention pour 
lesquelles un consensus de recevabilité n’était 
pas atteint, ont été maintenues dans la liste de 
propositions de projets à évaluer ultérieurement. 

L’évaluation ultérieure des trente-trois déclara-
tions d’intention RF déclarées recevables consis-
tait en une analyse de pertinence et une analyse 
scientifique.

L’analyse de pertinence a été réalisée par les re-
présentants au sein du Comité d’évaluation de 
la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et de 
l’AFSCA en fonction de deux critères : l’opportu-
nité et l’adéquation de la recherche en termes de 
soutien à la politique, et l’intérêt de la recherche 
proposée pour la politique.

L’analyse scientifique a été réalisée par les ex-
perts au sein du Comité d’évaluation du VLIR et 
de l’ARES, ainsi que par les conseillers scienti-
fiques.  Pour ce faire, les déclarations d’intention 
ont été confrontées à quatre critères : le niveau 
scientifique, la méthodologie, l’originalité et la fai-
sabilité.  
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Het klassement van de intentieverklaringen is 
gebaseerd op de gecombineerde relevantie- en 
wetenschappelijke score. Daarnaast wordt het 
klassement ook opgemaakt per activiteits-do-
mein, met de bedoeling om per domein tenmin-
ste één intentieverklaring te selecteren voor de 
prioritaire lijst.

Op basis van het klassement werden zeven inten-
tieverklaringen als prioritair onderzoeks-voorstel 
en twee intentieverklaringen als reservevoorstel 
doorverwezen naar de tweede fase. 

 
In de tweede fase werden deze projectvoorstel-
len onder een meer uitgewerkte vorm voorge-
legd aan een extern College van deskundigen, 
dat de voorstellen evalueerde op basis van de 
wetenschappelijke kwaliteit, het werkplan, de 
originaliteit en de haalbaarheid. Op basis van de 
rapporten van de Colleges bracht het Beoorde-
lingscomité vervolgens een advies uit aan de Mi-
nister, die rekening houdend met dit advies ten-
slotte zes prioritaire en één reserveproject heeft 
goedgekeurd voor betoelaging. Uitgaande van 
33 ontvankelijke projectvoorstellen vertegen-
woordigt dit een slaagkans van 21,21% binnen 
het RF-kanaal.

Er werd in 2017 aan de RF-projecten aldus een 
totaal bedrag aan toelagen toegekend van 
€ 1.713.000.

De uiterste datum voor het indienen van de in-
tentieverklaringen binnen de RF-oproep 2018 
was 11 september 2017. Veertig onderzoeksvoor-
stellen werden ingediend ter ondersteuning van 
het beleid inzake voedselveiligheid en het ge-
zondheidsbeleid dier en plant. 

 
De beoordeling van de ontvankelijkheid, rele-
vantie en wetenschappelijke kwaliteit werd uit-
gevoerd zoals beschreven voor de RF-intentie-
verklaringen 2017. 

Alle intentieverklaringen werden als ontvankelijk 
beschouwd en werden dus verder geëvalueerd. 

 
Op basis van het klassement werden bij de con-
clusie van de eerste fase zeven intentieverkla-
ringen als prioritair onderzoeksvoorstel en twee 
intentieverklaringen als reservevoorstel doorver-
wezen naar de tweede fase. 

Le classement des déclarations d’intention est 
basé sur le score combiné de pertinence et 
scientifique. Le classement est en outre égale-
ment établi par domaine d’activité, dans le but de 
sélectionner par domaine au moins une déclara-
tion d’intention pour la liste prioritaire.

 
Sur la base de ce classement, sept déclarations 
d’intention ont été retenues au titre de propo-
sitions de recherche prioritaires pour un renvoi 
en deuxième phase ainsi que deux déclarations 
d’intention au titre de projets de réserve.  

Au cours de la deuxième phase, ces proposi-
tions de projets présentées sous une forme plus 
élaborée ont été soumises à un Collège externe 
d’experts, lequel a évalué les propositions en se 
basant sur la qualité scientifique, le plan de tra-
vail, l’originalité et la faisabilité. En se fondant sur 
les rapports des Collèges, le Comité d’évaluation 
a ensuite rendu un avis au Ministre qui, en tenant 
compte de cet avis, a finalement approuvé six 
projets prioritaires et un projet de réserve pour 
l’octroi d’un subside.  En partant de trente-trois 
propositions de projets recevables, ceci repré-
sente un taux de réussite de 21,21% dans le canal 
RF.

Un montant total de 1.713.000 euros a ainsi été 
accordé aux projets RF en 2017.

 
La date limite d’introduction des déclarations 
d’intention dans le cadre de l’appel à projets RF 
2018 était le 11 septembre 2017. Quarante propo-
sitions de recherche en support à la politique en 
matière de sécurité des aliments et à la politique 
sanitaire des animaux et végétaux ont été intro-
duites. 

L’évaluation de la recevabilité, de la pertinence 
et de la qualité scientifique a été effectuée de la 
même manière que décrit pour les déclarations 
d’intention RF 2017. 

Toutes les déclarations d’intention ont été décla-
rées recevables et ont donc fait l’objet de l’éva-
luation ultérieure. 

Sur la base du classement, sept déclarations d’in-
tention ont été retenues, lors de la conclusion de 
la première phase, au titre de propositions de re-
cherche prioritaires pour un renvoi en deuxième 
phase ainsi que deux déclarations d’intention au 
titre de projets de réserve.  
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In de tweede fase werden deze projectvoorstel-
len voorgelegd aan een extern College van des-
kundigen. Op basis van de rapporten van de Col-
leges bracht het Beoordelingscomité vervolgens 
een advies uit aan de Minister, die tot slot zes 
prioritaire en één reserveproject heeft goedge-
keurd voor betoelaging. Uitgaande van 40 ont-
vankelijke projectvoorstellen vertegenwoordigt 
dit een slaagkans van 17,50% binnen het RF-ka-
naal.

Er werd in 2018 aan de RF-projecten aldus een 
totaal bedrag aan toelagen toegekend van 
€ 1.787.000.

Au cours de la deuxième phase, ces propositions 
de projet ont été soumises à un Collège externe 
d’experts.  En se fondant sur les rapports des 
Collèges, le Comité d’évaluation a ensuite rendu 
un avis au Ministre qui a finalement approuvé six 
projets prioritaires et un projet de réserve pour 
l’octroi d’un subside.  En partant de quarante pro-
positions de projet recevables, ceci représente 
un taux de réussite de 17,50% dans le canal RF.

 
Un montant total de 1.787.000 euros a ainsi été 
accordé aux projets RF en 2018.
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3. Transnationale projecten 
(RI)

In 2017 nam Contractueel Onderzoek reeds voor 
de derde keer deel aan de joint call van het Eu-
ropean phytosanitary research coordination net-
werk (Euphresco). Hiervoor was een enveloppe 
van € 200.000 gereserveerd, meer specifiek op 
het vastleggingskrediet 2018 wegens de laattij-
dige afsluiting in het kalenderjaar 2017 van de 
selectieprocedure.

In maart 2017 had Euphresco zijn nieuwe “Strate-
gic Research Agenda 2017-2022” gepubliceerd. 
Dit beschrijft de onderzoeksprioriteiten die de 
Euphresco-leden ondersteunen over de volgen-
de 5 tot 10 jaar. Verder zorgt het voor een ge-
meenschappelijke basis om de coördinatie en 
samenwerking tussen regionale, nationale en 
internationale onderzoeksprogramma’s te ver-
sterken.  

Op basis hiervan lanceerde Euphresco in 2017 
zijn derde joint call sinds de inbedding van zijn 
secretariaat in EPPO. De leden identificeerden 
34 mogelijke onderzoekstopics. Uit deze lijst 
selecteerde de FOD Volksgezondheid drie voor 
België prioritaire topics. Contractueel Onderzoek 
was daarnaast de transnationale topic coördina-
tor voor het thema 2017-A-243 VIRFAST - “Fas-
ter, cheaper identification of emerging virus pro-
blems”.

Op 5 mei 2017 lanceerde Contractueel Onder-
zoek samen met het Euphresco secretariaat de 
oproep tot het indienen van projectvoorstellen 
voor deze drie topics. De FOD Volksgezondheid 
kan uitsluitend toelagen toekennen aan onder-
zoekers van Belgische onderzoeksinstellingen. 
Bijgevolg konden enkel Belgische onderzoeksin-
stellingen reageren op deze oproep. De uiterste 
datum voor het indienen van de projectvoorstel-
len was 16 juni 2017. Er werd slechts één project-
voorstel ingediend, dit binnen het thema 2017-A-
243 VIRFAST. De evaluatie werd transnationaal 
uitgevoerd, en verliep in één fase. Ze resulteerde 
in de toekenning van een toelage van € 100.000 
aan het VIRFAST project. Het volledige onder-
zoek rond dit thema wordt uitge voerd door een 
transnationaal consortium bestaande uit 11 part-
ners. 

 

3. Projets transnationaux  
(RI)

En 2017, la Recherche contractuelle participait 
déjà pour la troisième fois au “joint call” du ré-
seau “European phytosanitary research coordi-
nation” (Euphresco). Une enveloppe de 200.000 
euros avait été réservée à cet effet, et ce plus 
spécifiquement sur le crédit d’engagement 2018 
en raison de la clôture tardive de la procédure de 
sélection au cours de l’année 2017.

Euphresco avait publié son nouveau “Strategic 
Research Agenda 2017-2022” en mars 2017. Ce 
document décrit les priorités de recherche sou-
tenues par les membres d’Euphresco au cours 
des cinq à dix prochaines années. Il apporte en 
outre une base commune visant à renforcer la 
coordination et la collaboration entre les pro-
grammes de recherche régionaux, nationaux et 
internationaux.  

C’est sur cette base qu’Euphresco a lancé en 
2017 son troisième «joint call» depuis l’intégra-
tion de son secrétariat au sein de l’OEPP.  Les 
membres ont identifié trente-quatre thèmes de 
recherche potentiels. Sur cette liste, le SPF Santé 
publique a sélectionné trois thèmes prioritaires 
pour la Belgique. La Recherche contractuelle 
était en outre le coordinateur transnational du 
thème 2017-A-243 VIRFAST - “Faster, cheaper 
identification of emerging virus problems”.

Le 5 mai 2017, la Recherche contractuelle a 
lancé conjointement avec le secrétariat d’Eu-
phresco l’appel à l’introduction de propositions 
de projets pour ces trois thèmes. Le SPF San-
té publique ne pouvant accorder ses subsides 
qu’aux chercheurs d’institutions de recherche 
belges, seules ces dernières étaient habilitées 
à réagir à cet appel.  La date limite d’introduc-
tion des propositions de projets était le 16 juin 
2017. Une seule proposition de projet a été in-
troduite, et ce pour le thème 2017-A-243 VIR-
FAST. L’évaluation, qui était transnationale,  s’est 
déroulée en une seule phase et a débouché sur 
l’octroi d’un subside de 100.000 euros au pro-
jet VIRFAST. Les travaux de recherche autour 
de ce thème sont réalisés par un consortium 
transnational constitué de onze partenaires.
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In 2018 lanceerde Euphresco zijn 4e joint call, 
en opnieuw nam de FOD Volksgezondheid deel, 
met € 200.000 op het vastleggingskrediet 2019. 
Het netwerk identificeerde 36 mogelijke onder-
zoekstopics, waaruit de FOD Volksgezondheid 
vier voor België prioritaire topics selecteerde. 
Contractueel Onderzoek was bovendien de 
transnationale topic coördinator voor het thema 
2018-A-293 PRONC -  Phytosanitary risks of new-
ly introduced crops.

 
De oproep tot het indienen van RI-projectvoor-
stellen voor de vier topics werd gelanceerd op 
22 februari 2018, tegelijk met de RT- en RF-op-
roep 2019. Deze gecombineerde oproep was 
mogelijk door het vooruitschuiven van de RT- en 
RF-oproep 2019 met ruim vier maanden. 

De eerste fase, met de indiening van “Expres-
sions of Interest” werd beheerd door de FOD 
Volksgezondheid. De uiterste datum voor het 
indienen van de “Expressions of Interest” was 
17 april 2018. Er werden 2 voorstellen ingediend 
voor 2 verschillende topics: RI 18/A-289 PHBN - 
Plant Health Bioinformatics Network en RI 18/A-
293 PRONC - Phytosanitary risks of newly intro-
duced crops. 

De tweede fase, met de indiening en transna- 
tionale evaluatie van de gedetailleerde project-
voorstellen, werd beheerd door het Euphresco 
secretariaat. Dit leverde een gunstig advies op 
voor de toekenning van een toelage aan zowel 
het PHBN- als het PRONC-project, voor een to-
taal bedrag van € 200.000. De effectieve toe-
kenning van de toelagen zal doorgaan op het 
vastleggingskrediet 2019.

Euphresco a lancé son 4ème “joint call” en 2018, 
auquel le SPF Santé publique a de nouveau par-
ticipé avec une enveloppe de 200.000 euros sur 
le crédit d’engagement 2019. Le réseau a iden-
tifié trente-six thèmes de recherche potentiels, 
dont quatre thèmes ont été sélectionnés par le 
SPF Santé publique au titre de thèmes prioritai-
res pour la Belgique. La Recherche contractuelle 
était en outre le coordinateur transnational du 
thème 2018-A-293 PRONC - Phytosanitary risks 
of newly introduced crops.

L’appel à l’introduction de propositions de projets 
RI pour les quatre thèmes a été lancé le 22 fé-
vrier 2018 en même temps que l’appel à projets 
RT et RF 2019. Cet appel à projets combiné a été 
rendu possible grâce à l’ajournement de plus de 
quatre mois de l’appel à projets RT et RF 2019. 

La première phase, qui englobe l’introduction 
des manifestations d’intérêt («Expressions of In-
terest»), a été gérée par le SPF Santé publique. 
La date limite d’introduction des «Expressions of 
Interest» était le 17 avril 2018. Deux propositions 
ont été introduites pour deux thèmes différents : 
RI 18/A-289 PHBN - Plant Health Bioinformatics 
Network et RI 18/A-293 PRONC - Phytosanitary 
risks of newly introduced crops. 

La deuxième phase, qui englobe l’introduction et 
l’évaluation transnationale des propositions de 
projets détaillées, a été gérée par le secrétariat 
d’Euphresco. Ce dernier a rendu un avis favo-
rable sur l’octroi d’un subside aussi bien au pro-
jet PHBN qu’au projet PRONC pour un montant 
total de 200.000 euros. L’attribution effective des 
subsides se fera sur le budget 2019.
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4. INTERNATIONALE 
NETWERKEN

In het kader van haar opdracht binnen de plan-
ten- en de dierengezondheid nam de cel Con-
tractueel Onderzoek in 2017 en 2018 deel aan 
drie internationale netwerken, met het doel de 
coördinatie en de samenwerking op het gebied 
van de financiering van fytosanitair en dierenge-
zondheidsonderzoek te bevorderen: 

• European phytosanitary research coordinati-
on (Euphresco): Europees netwerk van orga-
nisaties actief in het domein van de planten-
gezondheid, gehuisvest bij de Europese en 
Mediterrane Plantengezondheidsorganisatie 
(EPPO, Parijs), dat jaarlijks een oproep lanceert 
tot indiening van transnationale phytosani-
taire onderzoeksprojecten (zie ook hoger);  

• Standing Committee on Agricultural Rese-
arch - Collaborative Working Group Animal 
Health and Welfare (SCAR CWG AHW): Eu-
ropees netwerk van organisaties actief in 
het domein van de dierengezondheid, dat 
in 2018 een Cofund ERA-NET rond dieren-
gezondheid heeft voorbereid, hetgeen moet 
toelaten om vanaf 2019 ook voor dierenge-
zondheid opnieuw transnationale oproepen 
uit te schrijven;

• Global Strategic Alliances for the Coordi-
nation of Research on the Major Infectious 
Diseases of Animals and Zoonoses (STAR-
IDAZ): wereldwijd dierengezondheidsnet-
werk waaraan Contractueel Onderzoek deel-
neemt via het regionale netwerk STAR-IDAZ.
be, in samenwerking met de Universiteit van 
Gent, de Universiteit van Luik en Sciensano.

4. RESEAUX  
INTERNATIONAUX

Dans le cadre de sa mission en matière de santé 
animale et des végétaux, la Recherche contrac-
tuelle a participé à trois réseaux internationaux 
en 2017 et en 2018, dans le but de promouvoir la 
coordination et la collaboration dans le domaine 
du financement de la recherche phytosanitaire et 
en santé animale : 

• European phytosanitary research coordina-
tion (Euphresco) : réseau européen d’organi-
sations actives dans le domaine de la santé 
des végétaux, établi auprès de l’Organisa-
tion européenne et méditerranéenne pour 
la Protection des Plantes (OEPP, Paris), qui 
lance chaque année un appel à l’introduction 
de projets transnationaux de recherche phy-
tosanitaire (cf. également plus haut); 

• Standing Committee on Agricultural Re-
search - Collaborative Working Group Animal 
Health and Welfare (SCAR CWG AHW) : ré-
seau européen d’organisations actives dans 
le domaine de la santé animale, qui a prépa-
ré un Cofund ERA-NET sur la santé animale 
en 2018, ce qui doit permettre de relancer 
des appels à projets transnationaux égale-
ment pour la santé animale à partir de 2019; 

• Global Strategic Alliances for the Coordi-
nation of Research on the Major Infectious 
Diseases of Animals and Zoonoses (STAR-
IDAZ) : réseau mondial de santé animale au-
quel participe la Recherche contractuelle via 
le réseau régional STAR-IDAZ.be, en collabo-
ration avec l’Université de Gand, l’Université 
de Liège et Sciensano.
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5. STUDIEDAGEN

In samenwerking met de collega’s van het DG 
Dier, Plant en Voeding organiseerde Contractu-
eel Onderzoek op 25 en 26 oktober 2017 een 
tweedaags symposium rond het thema voedsel-
veiligheid, getiteld “Voedselveiligheid van A(nti-
biotica) tot Z(earalenon)”. Hier namen 241 geïn-
teresseerden aan deel. 

Ter inleiding werd de relevantie van het contractu-
ele onderzoek voor het voedselveiligheidsbeleid 
toegelicht, en werd voorgesteld hoe de nieuwe 
voedselconsumptiepeiling dit kan ondersteunen. 
Er werden onderzoeksresultaten gepresenteerd 
betreffende de consumptie van vetoplosbare 
vitaminen, emulgatoren, biogene aminen, pyr-
rolizidine alkaloïden en Alternaria mycotoxinen 
in levensmiddelen, nicotine in gekweekte pad-
destoelen, gemodificeerde mycotoxinen in het 
maag-darmstelsel van het varken en de mens, 
perchloraat in de teelt van bladgewassen, de-
tectie van niet toegelaten GGO’s, voedselveilig-
heidsrisico’s bij de kweek van eetbare insecten, 
identificatie van eiwitten van dierlijke oorsprong 
in voeder, Toxoplasma gondii in varkens, en de-
tectie van niet-lichaamseigen thiouracil in nuts-
dieren. Het afsluitende luik handelde over mo-
gelijke risicofactoren voor het ontstaan en de 
overdracht van antimicrobiële resistentie. 

 
 
 
 
De presentaties zijn te vinden op https://www.
health.belgium.be/nl/presentaties-0.

In het kader van STAR-IDAZ.be werd op 
6  juni  2018 een “Matchmaking Event” georga-
niseerd in samenwerking met de UGent (Pro-
vaxs), ULiège, Sciensano, Flanders Vaccine en 
Enterprise Europe Network (EEN). Dit bood on-
derzoekers uit binnen- en buitenland de moge-
lijk heid om met elkaar te onderhandelen over 
een eventuele samenwerking in het kader van 
internationale calls rond de dieren- en de volks-
gezondheid (“One Health”). Er namen 86 per-
sonen aan deel, waarvan 26 uit het buitenland.

Op 23 oktober 2018 volgde het symposium rond 
dierengezondheid, met als titel “De Kip en het 
Ei”. Dit thema overtuigde 171 deelnemers om zich 
naar de site van Thurn & Taxis te verplaatsen. De 
inleidende presentaties boden informatie over 
dierengezondheidsonderzoek in het Europese 
Kaderprogramma, en het belang op nationaal 
vlak van het contractuele onderzoek voor de 
financiering van projecten rond dierengezond-
heid. Daarna volgde een diverse waaier aan 
onderwerpen, met onderzoeksresultaten rond

5. JOURNÉES D’ÉTUDE

Les 25 et 26 octobre 2017, en collaboration avec 
les collègues de la DG Animaux, Végétaux et Ali-
mentation, la Recherche contractuelle a organisé 
un symposium de deux jours sur le thème de la 
sécurité des aliments, intitulé «Sécurité des ali-
ments de A(ntibiotique) à Z(éaralénone)». 241 
intéressés y ont participé. 

En guise d’introduction, la pertinence de la re-
cherche contractuelle pour la politique de sécu-
rité alimentaire, et par extension de la nouvelle 
enquête de consommation alimentaire visant à 
soutenir cette politique, a été commentée. Plu-
sieurs résultats de recherche ont été présentés, 
à savoir les résultats de différents projets sur 
la consommation de vitamines liposolubles, les 
émulsifiants, les amines biogènes, les alcaloïdes 
pyrrolizidiniques et les mycotoxines Alternaria 
dans les denrées alimentaires, la nicotine dans 
les champignons de couche, les mycotoxines 
modifiées dans le système digestif du porc et 
de l’homme, le perchlorate dans les cultures de 
légumes à feuilles, la détection d’OGM non au-
torisés, les risques pour la sécurité des aliments 
dans le cadre de l’élevage d’insectes comes-
tibles, l’identification des protéines d’origine ani-
male dans les aliments pour animaux, Toxoplas-
ma gondii chez les porcs, et la détection de 
thiouracile exogène chez les animaux de rente. 
Le volet final abordait les facteurs de risques po-
tentiels de l’apparition et de la transmission de la 
résistance anti-microbienne. 

Les présentations sont disponibles sur https://
www.health.belgium.be/fr/presentations

Dans le cadre du STAR-IDAZ.be, un “Matchma-
king Event” a été organisé en date du 6 juin 
2018 en collaboration avec l’UGent (Provaxs), 
l’ULiège, Sciensano, le Flanders Vaccine et le 
réseau Enterprise Europe Network (EEN). Ce fut 
l’occasion pour les chercheurs belges et étran-
gers de discuter conjointement d’une éven-
tuelle collaboration dans le cadre des appels 
internationaux en matière de santé publique 
et animale («One Health»). 86 personnes y ont 
participé, dont 26 provenaient de l’étranger.

Le symposium sur la santé animale, intitulé «De 
l’oeuf à la poule», a été organisé en date du 23 
octobre 2018. Ce thème a convaincu 171 partici-
pants de se déplacer vers le site de Tour & Taxis.  
Les présentations introductives ont fourni des 
informations sur la recherche en santé animale 
dans le programme-cadre européen, et sur l’im-
portance de la recherche contractuelle à l’échelle 
nationale pour le financement de projets en ma-
tière de santé animale. Il s’en est suivi un éventail 
de sujets, notamment les résultats de recherche 

https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
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de rode vogelmijt, Campylobacter jejuni bij kip-
pen, hoog pathogene aviaire influenzavirussen, 
influenza bij varkens, Salmonella, PED virus, bio-
veiligheid bij rundvee, en een stand van zaken 
betreffende Lumpy Skin disease.

De betrokken presentaties zijn te vinden op 
https://www.health.belgium.be/nl/presenta-
ties-0).   

6. STRUCTUUR EN 
ORGANISATIE

In augustus 2017 namen we afscheid van ons 
diensthoofd Marc DE WIN, Adviseur-generaal, 
die op 1  september van dat jaar met welver-
diend pensioen ging. De Voorzitter van het 
Directiecomité, Tom AUWERS, nam vanaf dat 
moment zijn rol als diensthoofd van de cel Con-
tractueel Onderzoek over. 

In juni 2018 werd de cel van de Diensten van 
de Voorzitter overgeheveld naar het DG Dier, 
Plant en Voeding. Op dat moment werd Phi-
lippe MORTIER, Directeur-generaal van het 
DG Dier, Plant en Voeding, ons nieuwe dienst-
hoofd. 

Op 1 oktober 2018 leden we een belangrijk ver-
lies met het plotse overlijden van Gerard LAM-
SENS, diensthoofd van de eenheid Sanitair be-
leid Dieren en Planten, en Voorzitter van het 
Beoordelingscomité. Hij was een vaste waarde 
in de werking van onze cel en, zoals voor al 
zijn collega’s, een grote steun en toeverlaat. Hij 
wordt erg gemist. 

De nieuwe Voorzitter van het Beoordelings-
comité is Carl BERTHOT, diensthoofd van de 
eenheid Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en 
Andere Consumptieproducten. Hij heeft deze 
uitdagende taak met veel geestdrift overgeno-
men.

sur le pou rouge, Campylobacter jejuni chez les 
poules, les virus d’influenza aviaire hautement 
pathogènes, l’influenza chez les porcs, Salmo-
nella, le virus PED, la biosécurité chez les bovins, 
et un état des lieux sur la «Lumpy Skin disease».

Les présentations en question sont disponibles 
sur https://www.health.belgium.be/fr/presenta-
tions.

6. STRUCTURE ET 
ORGANISATION

En août 2017, nous avons eu le départ de not-
re chef de service Marc DE WIN, Conseiller 
général, qui a pris une retraite bien méritée le 
1er septembre de cette même année. Le Prési-
dent du Comité de direction, Tom AUWERS, a 
repris son rôle de chef de service de la cellule 
Recherche contractuelle à cette date. 

La cellule a été transférée des Services du 
Président vers la DG Animaux, Végétaux et Ali-
mentation en juin 2018. Philippe MORTIER, Di-
recteur général de la DG Animaux, Végétaux et 
Alimentation est alors devenu notre nouveau 
chef de service. 

En date du 1er octobre 2018, nous avons dû fai-
re face au décès inopiné de Gerard LAMSENS, 
chef de service de l’unité Politique sanitaire 
Animaux et Végétaux, et Président du Comité 
d’évaluation. Comme pour tous ses collègues, 
il était un pilier dans le fonctionnement de not-
re cellule. Nous le regrettons énormément. 

 
Le nouveau Président du Comité d’évaluation 
est Carl BERTHOT, chef de service de l’unité 
Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux 
et autres Produits de Consommation. Il a relevé 
ce défi avec beaucoup d’enthousiasme.

https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
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Project

Projet

Titel

Titre

Blz.

Page

Dierengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des animaux

RT 17/1 
BOMANGE 1

Ontwikkeling en validatie van een genetische test voor schurft-
gevoeligheid bij Belgische Witblauwe runderen

23

RT 17/2 
CAMPREVENT 2

Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identifica-
tie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde 
bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campy-
lobacter vrije tomen

24

RF 17/6312 
PigMinION

Next-generation diagnostica voor virale respiratoire en enteri-
sche ziektecomplexen bij varkens

25

RF 17/6313 
MALDIRESP

Snelle antimicrobiële resistentiebepaling d.m.v. MBT-ASTRA bij 
bacteriële pathogenen van long en uier bij runderen

26

RF 17/6314 
LactoPigHealth

Lactoferrine in de bestrijding van speendiarree bij biggen en 
reductie van antibioticagebruik

27

RF 17/6317 
RU-BLA-ESBL-CPE

Emergence ou déclin des β-lactamases classiques (BLAC), des 
céphalosporinases (BLAAmpC), des β-lactamases à spectre 
étendu (BLAESBL) et des carbapénémases (BLACPE) parmi les 
entérobactéries coliformes des bovins: identification des gènes 
codants et neutralisation par des anticorps

28

RF 17/6319 
JEV-PIG

Vector-vrije transmissie van Japanese encephalitis virus (JEV) 
bij varkens zorgt voor een verhoogd risico geassocieerd met 
een mogelijke introductie: studie van de pathogenese in var-
kens na inoculatie van JEV via verschillende routes

29
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Dieren/- plantengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des animaux/- des végétaux

RT 17/3 
BEESYN 1

Identification de l’impact des produits chimiques sur la mortali-
té des abeilles domestiques en Belgique en tenant compte des 
interactions de ces produits avec les autres causes potentielles 
de mortalité

31

Plantengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des végétaux

RT 17/4 
STATREGO 1

Fytosanitair statuut van schadelijke organismen voor planten 
en plantaardige producten

33

RF 17/6315 
VERTIHOP

Detectie, identificatie en insleeproutes van Verticillium bij hop 35

RI 17/A-243 
VIRFAST

Faster, cheaper identification of emerging virus problems 35
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Voedselveiligheid

Sécurité des aliments

RT 17/5 
SPECENZYM 1

Étude de la pureté des enzymes alimentaires pour le déve-
loppement de critères de pureté généraux pour enzymes ali-
mentaires (SPECENZYM)/Toolbox for the efficient and accurate 
control and monitoring of contaminants in food enzymes and 
preparations placed on the Belgian market, in support of more 
concrete European specifications

37

RT 17/6 
AMRESMAN 1

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibio-
ticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke 
blootstelling voor de mens

38

RF 17/6316 
StEQIDEMIC.be

Ontwikkeling en implementatie van een Belgisch platform voor 
generatie en gebruik van “whole genome sequencing” (WGS) 
data voor uitbraakonderzoek, met de voor de mens pathoge-
ne Shiga-toxine producerende Escherichia coli (STEC) als case 
study

39



Dierengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des animaux
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RT 17/1 BOMANGE 1

Ontwikkeling en validatie van een genetische test voor schurftgevoeligheid bij Belgische Witblauwe 
runderen

Coördinator:   Prof. Nadine Buys (KU Leuven)
Promotoren:  Prof. Edwin Claerebout (UGent)
   Prof. Michel Georges (ULiège)
   M. Patrick Mayeres (AWE)
   Dr. Sijne Van der beek (CRV)

Toelage:   € 200.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2020 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project bouwt verder op de resultaten van het PSOROVIS project waarin (1) een fenotyperingsme-
thode werd ontwikkeld voor schurftgevoeligheid, (2) een eerste genoom-wijde associatie studie een 
significante regio detecteerde op chromosoom 11, en (3) een indicatie gevonden werd dat de nt821 (del11) 
MSTN mutatie die de dubbele bespiering geeft in het Belgisch Blauw (BB) rundvee gelinkt is aan de ve-
rhoogde gevoeligheid voor schurft. Deze preliminaire resultaten moeten geverifieerd worden vooraleer 
een genetische test in de praktijk gebruikt kan worden. Meer in het bijzonder moeten de volgende onde-
rzoeksvragen beantwoord worden: 

1. Kan het QTL dat op BTA11 werd gevonden, bevestigd worden in een groter staal van Belgisch Blauw 
rundvee  

a. Kunnen we een haplotype identificeren dat gelinkt is aan schurftgevoeligheid? 
b. Welke genen liggen aan de basis van dit QTL en kan een causatieve mutatie geïdentificeerd 

worden met behulp van sequentie-gebaseerde associatie? 
c. Indien een causatieve mutatie gevonden wordt, kan er een (genomisch) selectieprogramma 

ontwikkeld worden waar dit in wordt geïncorporeerd als een vast effect? 

2. Is het mogelijk om een genomische selectiestrategie op te zetten voor een kwantitatief kenmerk in 
een populatie gebaseerd op een kleine studiepopulatie waarbinnen het fenotype beschouwd wordt 
als een binair kenmerk (case/control)?

3. Kan de fenotyperingsmethode dusdanig vereenvoudigd worden dat meer dieren routinematig be-
monsterd kunnen worden? 

4. Kan de associatie die in de PSOROVIS MSTN-studie gevonden werd, bevestigd worden in een twee-
de populatie?

a. Is de nt821 (del 11) MSTN mutatie die de dubbele bespiering geeft in het Belgisch Blauw rundvee 
geassocieerd met schurftgevoeligheid? 

5. Is het mogelijk om een genetische test voor Psoroptes schurft te ontwikkelen en te valideren die 
bruikbaar is onder veldomstandigheden?



24Rapport d’activités 2017/2018

RT 17/2 CAMPREVENT 2

Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het 
effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije 
tomen

Coördinator:   Prof. Marc Heyndrickx (ILVO)
Promotoren:  Dr. Geertrui Rasschaert (ILVO)
   Prof. Jeroen Dewulf (UGent)
   Prof. Lieven De Zutter (UGent)
   Dr. Nadine. Botteldoorn (Sciensano)
   Dhr. Philippe Gelaude (DGZ Vlaanderen)

Toelage:   € 300.000
Periode:   16/1/2018 - 15/1/2021 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het algemene doel van dit project is om een efficiënt maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol 
op te stellen om de kans op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. Hierbij wor-
den volgende specifieke onderzoeksvragen beantwoord.

1. “Wat zijn in België mogelijke risicofactoren voor Campylobacter insleep bij braadkippen?” Er wordt 
geen grootschalige risicoanalyse uitgevoerd aangezien dit reeds in recente Europese studies 
beschreven staat en de gegevens hiervan voorhanden zijn. Wel worden de risicofactoren uit de ver-
schillende studies geïnventariseerd en getoetst met mensen uit de praktijk. 

2. “In welke mate komen deze geïdentificeerde risicofactoren voor Campylobacter insleep overeen 
of zijn ze complementair met de contaminatiebronnen geïdentificeerd door een longitudinaal mole-
culaire epidemiologische studie?” Hierbij worden de uit de literatuur geïdentificeerde risicofactoren 
die van toepassing kunnen zijn op Belgische braadkippenbedrijven getoetst aan de realiteit. Hier-
voor worden 60 tomen, afkomstig van 15 bedrijven, doorheen alle seizoenen opgevolgd en worden 
zowel stalen genomen van de dieren als van mogelijke risicofactoren. Deze onderzoeksvraag moet 
uiteindelijk leiden tot het opstellen van een (verhoogd) bioveiligheidsprotocol dat de insleep voor 
Campylobacter reduceert. 

3. “Is het mogelijk om met een strikt bioveiligheidsprotocol Campylobacter kolonisatie bij braadkippen-
tomen te reduceren?” In een derde luik zal op dezelfde bedrijven dit (verhoogd) bioveiligheidsproto-
col geïmplementeerd en grondig geëvalueerd worden.

4. De vierde onderzoeksvraag “Wat is het verschil in de microbiota van braadkippen die Campylobac-
ter-vrij blijven doorheen de opfok met de microbiota van tomen die wel gekoloniseerd worden of 
zijn met Campylobacter?” zal beantwoord worden door verzamelde cecale droppings uit het eerste 
onderzoeksluik te analyseren om het verschil in bacteriële samenstelling te bepalen.
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RF 17/6312 PigMinION

Next-generation diagnostica voor virale respiratoire en enterische ziektecomplexen bij varkens

Coördinator:   Prof. Hans Nauwynck (UGent)
Promotoren:  Dr. Sebastiaan Theuns (UGent)
   Prof. Jelle Matthijnssens (KU Leuven)
   Dr. Piet Maes (KU Leuven)

Toelage:   € 193.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2020 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het PigMinION project wil een antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:

1. Is de third-generation sequencing technologie “MinION” (Oxford Nanopore Technologies) geschikt 
voor het diagnosticeren van een panel gekende virussen geassocieerd met enterische en respira-
toire problemen bij varkens? Tot het panel virussen geassocieerd met respiratoire problemen beho-
ren PRRSV, PCV2, influenzavirus H1N1, H1N2 en H3N2, porcien adenovirus en porcien cytomega-
lovirus. Tot het panel virussen geassocieerd met enterische problemen behoren groep A, B en C 
rotavirussen, PEDV, porcien bocavirus, picobirnavirus, astrovirus, hepatitis E virus en calicivirussen 
(noro- en sapovirus).

2. Hoelang duurt de identificatie van verschillende hoeveelheden (103-107 CCID50/ml) gekende virussen 
in een staal met de MinION en hoe verhoudt enerzijds de sensitiviteit zich ten opzichte van real-time 
PCR en anderzijds de accuraatheid van de gegenereerde sequenties zich ten opzichte van Illumina 
next-generation sequencing?

3. Hoelang is een MinION flowcell bruikbaar en hoeveel diagnosen kunnen hierop uitgevoerd worden, 
zonder carry-over van genetisch materiaal tussen runs? Kunnen diagnostische stalen gepoold wor-
den en samen in éénzelfde run geanalyseerd worden door labeling met barcodes?

4. Kunnen we in België de MinION technologie koppelen aan een laptop-gebaseerde bio-informati-
ca verwerking om deze technologie toepasbaar te maken in veterinaire diagnostische laboratoria, 
overheidslaboratoria en grote dierenartsenpraktijken?

5. Kunnen we een zogenaamde ‘emergency box’ samenstellen die alle materiaal bevat dat nodig is om 
on-site diagnosen te kunnen uitvoeren bij noodgevallen?

6. Kan de MinION gebruikt worden om een snelle typering van virusstammen uit te voeren op varkens-
bedrijven, om bijvoorbeeld in het geval van PRRSV vervolgens ad hoc vaccins aan te passen aan de 
stam die voor problemen zorgt?

7. Kan de informatie uit een netwerk van MinIONs die gebruikt worden in België gecentraliseerd wor-
den in ‘PigViroCloud’ en gebruikt worden voor controleacties door de betrokken overheden en de 
prioritering van haar beleid? 
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RF 17/6313 MALDIRESP

Snelle antimicrobiële resistentiebepaling d.m.v. MBT-ASTRA bij bacteriële pathogenen van long en 
uier bij runderen

Coördinator:   Prof. Piet Deprez (UGent)
Promotoren:  Dr. Bart Pardon (UGent)
   Dr. Filip Boyen (UGent)
   Prof. Freddy Haesebrouck (UGent)
   Dr. Pieter-Jan Ceyssens (Sciensano)

Toelage:   € 280.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2020 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

In dit project vormt massaspectrometrie (MS) op basis van de Matrix Assisted Laser Desorption Ioniza-
tion - Time Of Flight (MALDI-TOF) methode de basis voor zowel identificatie als antimicrobiële resistentie 
bepaling bij bacteriën. Identificatie wordt uitgevoerd aan de hand van het BIOTYPER toestel/software 
pakket, waarbij de specifieke MALDI-TOF Biotyper Antibiotic Susceptibility Test Rapid Assay software 
(MBT-ASTRA) toelaat om ook antimicrobiële resistentie te onderzoeken. De doelstellingen zijn:

1. Is snelle antimicrobiële resistentiebepaling d.m.v. MBT-ASTRA mogelijk voor boviene Pasteurella-
ceae (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni) en Mycoplasma bovis? 

2. Is snelle antimicrobiële resistentiebepaling d.m.v. MBT-ASTRA mogelijk voor boviene Escherichia coli 
en Streptococcus uberis isolaten afkomstig van gevallen van klinische mastitis?

3. Is rechtstreekse detectie van Pasteurellaceae en M. bovis in broncho-alveolaire lavage (BAL)-vloeis-
tof d.m.v. MALDI-TOF massa spectrometrie mogelijk en zijn er aanrijkingstechnieken nodig om tot 
een detecteerbare kiemhoeveelheid te komen?

4. Zorgt de aaneenschakeling van (1) aanrijking van BAL vloeistof, (2) rechtstreekse detectie en (3) ui-
tvoering van de MBT-ASTRA rechtstreeks op de BAL vloeistof, dat een antibiogram voor de meest 
relevante antimicrobiële middelen voor Pasteurellaceae beschikbaar is binnen 1 werkdag (8u) na 
ontvangst in het laboratorium en voor M. bovis zo snel mogelijk?
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RF 17/6314 LactoPigHealth

Lactoferrine in de bestrijding van speendiarree bij biggen en reductie van antibioticagebruik

Coördinator:   Prof. Eric Cox (UGent)
Promotoren:  Prof. Daisy Vanrompay (UGent)
   Dr. Bert Devriendt (UGent)

Toelage:   € 251.000
Periode:   1/1/2018 - 31/12/2020 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het is aangetoond dat lactoferrine (LF) een rol speelt in ijzer homeostatis (Frazer et al., 2011), celgroei en 
–differentiatie (Bi et al., 2010), afweer tegen microbiële infecties (Atef Yekta et al., 2010), protectie tegen 
virale infecties (Wakabayashi et al., 2014) en anti-inflammatoire werkt (Actor et al., 2009). Wij toonden 
inhibitie aan van groei van E. coli O157:H7 stammen en van hun aanhechting aan intestinale epitheliale 
cellen (Atef Yekta et al., 2010). Aangezien F4+ en F18+ enterotoxigene E. coli (ETEC) en F18+ verotoxigene 
E. coli (VTEC) intestinale epitheliale cellen koloniseren, zullen we testen of lactoferrine hun aanhechting 
aan een porciene dunne darm epitheliale cellijn kan inhiberen. Het is door ons voor de eerste maal 
aangetoond dat lactoferrine Stx2, maar niet Stx1 toxines van O157:H7 E. coli kan knippen (Kieckens et 
al., in press). F18 VTEC produceren een Stx2e toxine. Een van de belangrijk vragen van dit onderzoek 
is dan ook om na te gaan of lactoferrine de toxines van ETEC en VTEC stammen kan neutraliseren. 
Naast deze effecten op virulentiefactoren, demonstreerden we ook in schapen en kalveren dat LF het 
immuunsysteem van de gastheer kan beïnvloeden. In herkauwers, zagen we verhoogde expressie van 
genen die het immuunsysteem activeren en verminderde expressie van genen die het immuunsysteem 
onderdrukken (Kieckens et al., 2016). Daarnaast traden er verhoogde antistoffenresponsen op onder in-
vloed van LF en werd meer IgA gedetecteerd thv de mucosa (Rybarczyk et al., in press). Als vergelijkbare 
mechanismen zouden optreden bij biggen zou dit van zeer groot belang kunnen zijn. Inderdaad in de 
speenperiode is het immuunsysteem nog niet volledig matuur en moet het volop reageren tegenover al-
lerhande pathogenen waarmee het in contact komt. De volgende onderzoeksvragen zullen beantwoord 
worden:

• Kan LF de groei remmen van porciene ETEC en VTEC stammen en hun adhesie aan dunne darm 
epitheelcellen verhinderen?

• Kan LF de toxines van ETEC en VTEC stammen neutraliseren?

• Kan LF de mucosale immuunrespons tegen ETEC en VTEC stammen bevorderen?

• Wat is het mechanisme van deze effecten?

• Heeft porcien LF een beter effect dan bovien LF of ovotransferrine?

• Kan LF infecties met andere enteropathogenen na het spenen voorkomen zoals infecties met Salmo-
nella sp., Brachispira sp. en/of rotavirussen.
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RF 17/6317 RU-BLA-ESBL-CPE 

Émergence ou déclin des β-lactamases classiques (BLAC), des céphalosporinases (BLAAmpC), des β-lac-
tamases à spectre étendu (BLABLSE) et des carbapénémases (BLACPE) parmi les entérobactéries coli-
formes des bovins : identification des gènes codants et neutralisation par des anticorps

Coordinateur:  Prof. Jacques Mainil (ULiège)
Promoteurs:  Dr. Marc Saulmont (ARSIA)
   Prof. Moreno Galleni (ULiège)

Subside:  € 360.000
Période:   1/10/2017 - 30/9/2020 (36 mois)

Objectifs du projet 

Le sujet principal de ce projet est constitué par les enzymes β-lactamases (BLA) et par les gènes bla des 
entérobactéries coliformes pathogènes et non-pathogènes (Escherichia, Klebsiella, …) isolées de bovins, 
en particulier les différentes céphalosporinases (BLAAmpC), β-lactamases à spectre étendu (BLAESBL), 
et carbapénémases (BLACPE), car leurs spectres d’inactivation incluent des antibiotiques critiques en 
médecine humaine hospitalière. Les questions de recherche sont en fait reliées à l’observation d’une 
diminution des entérobactéries coliformes résistantes aux β-lactames chez les bovins et sont au nombre 
de trois. 

1. Quel(s) gène(s) bla et quelle(s) enzyme(s) BLA est(sont) concerné(s) par ce déclin des entérobacté-
ries coliformes résistantes aux β-lactames chez le bétail  Si une diminution des entérobactéries coli-
formes, particulièrement E. coli, résistantes aux β-lactames est effectivement observée en Belgique 
depuis 2012 (rapports AFSCA, ARSIA, AMCRA), nous ne savons pas quelle(s) famille(s) de gènes bla 
et d’enzymes BLA est(sont) réellement concernée(s), ni si certaines familles déclinent tandis que 
d’autres émergent. 

2. Quel(s) clone(s) spécifiques pathogènes et non-pathogènes est(sont) concerné(s) par cette évolu-
tion ? Certains gènes blaESBL sont effectivement associés à des clones particuliers de coliformes, 
fréquemment avec d’autres gènes de résistance. Et certains de ces clones sont mieux adaptés à sur-
vivre chez l’animal car ils possèdent des gènes particuliers de virulence et/ou dans l’environnement 
car ils montrent une meilleure aptitude à s’y multiplier. 

3. La neutralisation in vivo des enzymes BLA par des anticorps monoclonaux est-elle réalisable   Di-
verses méthodes alternatives contre les bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques sont ex-
plorées : probiotiques, prébiotiques, phages, ...  Une voie alternative supplémentaire est l’utilisation 
d’anticorps (monoclonaux ou polyclonaux) pour neutraliser les enzymes sécrétés inactivant les anti-
biotiques. Tandis que des anticorps monoclonaux de haute affinité peuvent être utilisés in vitro pour 
le développement de tests ELISA de diagnostic, des anticorps monoclonaux neutralisants peuvent 
représenter une nouvelle alternative de traitement/ prophylaxie d’animaux infectés par des bactéries 
pathogènes productrices d’enzymes BLA.
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RF 17/6319 JEV-PIG 

Vector-vrije transmissie van Japanese encephalitis virus (JEV) bij varkens zorgt voor een verhoogd ri-
sico geassocieerd met een mogelijke introductie: studie van de pathogenese in varkens na inoculatie 
van JEV via verschillende routes

Coördinator:   Dr. Nick De Regge (Sciensano)
Promotoren:  Dr. Kai Dallmeier (KU Leuven)
   Prof. Herman Favoreel (UGent)

Toelage:   € 91.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2018 (12 maanden)

Doelstellingen van het project

• de administratieve procedures te doorlopen die noodzakelijk zijn om toelating te krijgen om met 
Japanese encephalitis virus (JEV) te werken binnen het CODA-CERVA.

• een experimentele infectieproef uit te voeren waarbij varkens via 3 verschillende inoculatieroutes (i) 
oronasale inoculatie om vector-vrije transmissie na te bootsen en (ii) intradermale inoculatie om de 
vector-gemedieerde transmissie na te booten, met inoculatie van het virus alleen enerzijds of ino-
culatie van het virus in combinatie met een extract van de speekselklieren van muggen anderzijds) 
worden geïnfecteerd met JEV. Tijdens deze proef zullen een maximum aan stalen verzameld worden 
die toelaten om de pathogenese en immuunrespons in detail te bestuderen.

• inzicht krijgen in de pathogenese van JEV in varkens geïnoculeerd via 3 verschillende routes door 
bloedstalen, swabs en organen verzameld tijdens de experimentele infectieproef te analyseren via 
qPCR en virus isolatie.

• de ontwikkeling van de humorale immuunrespons te bestuderen via de PRNT test.

• om een preliminaire analyse uit te voeren van infiltrerende immuuncellen in tonsillen na infectie via 
IHC.

Naast het installeren van diagnostische testen voor JEV op het CODA-CERVA en verwerven van kennis 
over de pathogenese van JEV zal dit onderzoek toelaten om stalen te verzamelen die in de toekomst 
kunnen toelaten om de rol van tonsillen in de pathogenese in detail te onderzoeken en de cellulaire 
immuunrespons te bestuderen. Daarnaast zal het toelaten om een relevant challenge model te identifi-
ceren dat in de toekomst kan gebruikt worden om vergelijkende vaccin studies uit te voeren.
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RT 17/3 BEESYN 1

Identification de l’impact des produits chimiques sur la mortalité des abeilles domestiques en Bel-
gique en tenant compte des interactions de ces produits avec les autres causes potentielles de mor-
talité

Coordinateur :   Dr. Noa Simon Delso (CARI)
Promoteurs :  Prof. Dirk de Graaf (UGent)
   Dr. Louis Hautier (CRA-W)

Subside :   € 400.000
Période :   1/1/2018 - 31/12/2020 (36 mois)

Objectifs du projet

Cette étude vise à répondre aux questions suivantes : 

• Quel est le niveau de contamination chimique des colonies et quelle est l’origine de cette contami-
nation (à la fois en intégrant les données déjà disponibles et en apportant de nouvelles données 
d’exposition)?

• Dans quelle mesure une telle contamination peut déterminer le devenir de la colonie mise dans son 
contexte : génétique, charge en pathogènes / parasites, état nutritionnel, conditions climatologiques 
et utilisation du sol autour d’elles (en réalisant des études épidémiologiques et en développant des 
tests en conditions (semi)contrôlées) 

• Quelles recommandations peuvent être proposées à la problématique des pertes de colonies à 
plusieurs niveaux : prise de décision (autorisation et utilisation de médicaments et / ou de pesticides, 
gestion de la santé des abeilles), scientifique (questions de recherche) et pratique (pratiques agri-
coles et apicoles) 

• Comment construire une boîte à outils comprenant des indicateurs de la santé des abeilles et d’ex-
position aux pesticides, des méthodes de surveillance des pesticides effectuées par les abeilles ou 
des programmes rentables de surveillance de la mortalité des colonies 



Plantengezondheidsbeleid
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RT 17/4 STATREGO 1

Fytosanitair statuut van schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten

Coördinator:   Dhr. Joris Relaes (ILVO)
Promotoren:  Dr. Kristiaan Van Laecke (ILVO)
   Dr. M. Maes (ILVO) 
   Dr. Michel Deproft (CRA-W)
   Dr. Bernard Watillon (CRA-W)
   Prof. Dany Bylemans (pcfruit vzw)
   Dhr. Raf De Vis (Proefstation voor de Groenteteelt)
   Dhr. Tom Van Delm (Proefcentrum Hoogstraten)

Toelage:   € 349.000
Periode:   1/4/2018 – 30/9/2020 (30 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project zal volgende onderzoeksvragen behandelen:

Popillia japonica 
 - Is P. japonica aanwezig in België? 

•	 Introductiepotentieel 
•	 Survey in risicogebieden  
•	 Bij aanwezigheid worden relevante gegevens verzameld over biologie, geografische 

verspreiding, waardplanten en vestigingspotentieel 

Thrips setosus 
 - Is T. setosus aanwezig in België?

•	 Introductiepotentieel 
•	 Survey in groenten- en fruitteelt 
•	 Bij aanwezigheid worden gegevens verzameld over biologie, geografische verspreiding, 

waardplanten en vestigingspotentieel

Meloidogyne mali 
 - Is M. mali aanwezig in België?

•	 Survey in olmenbestanden, met aandacht voor aanplantingen met bomen uit het vroegere 
Nederlandse veredelingsprogramma tegen olmenziekte

•	 Bij aanwezigheid worden ook andere waardplanten in de omgeving van de aangetaste bomen 
bemonsterd

Diplocarpon mali 
 - Is D. mali aanwezig in België?

•	 Ontwikkeling optimale surveytechniek, waaronder een specifieke qPCR
•	 Survey in de teelt van appel (op basis van symptomen en op basis van ascosporendetectie). Bij 

vaststelling gedetailleerder lokale survey.
 - Waardplanten: vatbaarheid van de belangrijkste gebruikte appelrassen in België
 - Efficiëntie van de geregistreerde fungiciden bij appel 

Aromia bungii 
 - Is A. bungii aanwezig in België? 

•	 Introductiepotentieel
•	 Survey in Prunus spp. 
•	 Bij aanwezigheid worden gegevens verzameld over biologie, geografische verspreiding, 

waardplanten en vestigingspotentieel

Polygraphus proximus 
 - Is P. proximus aanwezig in België? 

•	 Introductiepotentieel 
•	 Survey in Abies spp. 
•	 Bij aanwezigheid worden gegevens verzameld over biologie, geografische verspreiding, 

waardplanten en vestigingspotentieel
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Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)
 - Is ToLCNDV aanwezig in België 

•	 Koppeling van de survey aan de haarden Bemisia tabaci 
•	 Focus op survey in Cucurbitaceae (onder bescherming: courgette, komkommer, meloen) en 

Solanaceae (tomaat, paprika)
•	 Bij aanwezigheid worden gegevens verzameld over biologie, geografische verspreiding, 

waardplanten en vestigingspotentieel

Non-European Tephritidae
 - In hoeverre komen niet-Europese Tephritidae voor in de Belgische fruitteeltsector en serreteelten/

invoerplaatsen van groenten?
•	 Introductiepotentieel voor deze niet-Europese vruchtvliegen
•	 Survey in fruitteelt naar Rhagoletis mendax, R. ribicola en Euphranta canadensis
•	 Survey in glasgroenteteelt/invoerplaatsen naar Bactrocera latifrons, B. cucurbitae, B. cucumis, 

Myiopardalis pardalina en Dacus ciliatus
•	 Bij aanwezigheid worden gegevens verzameld over biologie, geografische verspreiding, 

waardplanten en vestigingspotentieel
•	 Tijdens survey ook aandacht voor andere niet-Europese vruchtvliegen  
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RF 17/6315 VERTIHOP

Detectie, identificatie en insleeproutes van Verticillium bij hop

Coördinator:   Dhr. Joris Relaes (ILVO)
Promotoren:  Dr. Kristiaan Van Laecke (ILVO)
   Dr. M. Maes (ILVO) 
   Dr. Mia Demeulemeester (Inagro)

Toelage:   € 194.000
Periode:   1/1/2018 - 31/12/2019 (24 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project zal volgende onderzoeksvragen behandelen:

• Hoe kunnen we de belangrijkste Verticillium soorten en vormen (letaal en mild) voor hop efficiënt 
opsporen in planten (voor opplant) en in grond?

• Indien de letale vorm voorkomt, wat is de vermoedelijke geografische herkomst? 

• Welke Verticillium soorten en vormen komen voor bij hop in België? 

• Is Verticillium bij hop in België reeds lang ingeburgerd of zijn er aanwijzingen van recente insleep en 
verspreiding? 

• Hoe sleept de ziekte in in het veld: via plant materiaal en/of is het reeds aanwezig in de bodem?

• Zien we een correlatie tussen de hoeveelheid Verticillium (vnl. in de bodem) en de hoeveelheid 
ziekte?

RI 17/A-243 VIRFAST

Faster, cheaper identification of emerging virus problems

Coordinateur :   Prof. Sebastien Massart (ULiège)
Promoteurs :  Dr. Kristiaan De Jonghe (ILVO)
   Prof. Jean-Luc Gala (UCL)

Subside :   € 100.000
Période :   1/10/2018 - 31/12/2019 (24 maanden)

Objectifs du projet

Les questions de recherche qui font l’objet du projet sont les suivantes :

• Est-il possible de développer un protocole standardisé pour l’application du séquençage RNA direct 
(Nanopore technology) pour des préparations pures des virus végétaux ? 

• Quelles sont les performances de ce protocole ou d’un autre protocole de la technologie Nanopore 
appliqué sur des matrices plus complexes avec des concentrations des virus variables vis-à-vis de la 
technologie NGS actuelle de référence ? 

• Quels sont les lacunes, les besoins et les améliorations possibles pour les outils de détection sur 
site (LFD, LAMP, PCR en temps réel portable) ? Comment la technologie Nanopore peut fournir une 
solution comblant ces lacunes ?

• Enfin, le consortium a pour but de créer une communauté transnationale des parties prenantes pour 
le diagnostic sur site. Le but est de créer un réseau solide pouvant réagir promptement aux dévelop-
pements rapides des technologies contribuant au développement ou à l’amélioration des méthodes 
de détection et d’identification rapides, fiables et sensibles des virus.



Voedselveiligheid
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RT 17/5 SPECENZYM 1

Étude de la pureté des enzymes alimentaires pour le développement de critères de pureté généraux 
pour enzymes alimentaires (SPECENZYM)/Toolbox for the efficient and accurate control and monito-
ring of contaminants in food enzymes and preparations placed on the Belgian market, in support of 
more concrete European specifications

Coördinateur :   Dr. Nancy Roosens (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. Sigrid Keersmaecker (Sciensano)
   Dr. Kevin Vanneste (Sciensano)
   Dr. Nina Papazova (Sciensano)
   Dr. Didier Breyer (Sciensano)
   Dr. Laure Joly (Sciensano)
   Dr. Sarah Denayer (Sciensano)
   Dr. Marijke Hendrickx (Sciensano)
   Prof. Marc Heyndrickx (ILVO)
   Prof. Marc De Loose (ILVO)
   Dr. Bart Huybrechts (Sciensano)
   Dr. Emmanuel Tangni (Sciensano)
   Dr. Ann Ruttens (Sciensano)
   Dr. Karlien Cheyns (Sciensano)
   Dr. Gilbert Berben (CRA-W)

Subside :   € 250.000
Période :   1/12/2017 - 30/11/2020 (36 mois)

Objectifs du projet

Les questions de recherche qui font l’objet du projet sont les suivantes :

1. En se basant sur la liste des 300 enzymes alimentaires (FE) soumise à l’EFSA, quelles sont les prin-
cipales contaminations chimiques et microbiologiques potentielles provenant de la source de pro-
duction et/ou du processus de fabrication dans les FE  Quelles sont les méthodes analytiques dis-
ponibles pour tester ces impuretés dans les FE et les préparations enzymatiques  Quelles sont leurs 
limitations et avantages ou autres caractéristiques importantes  Quelles sont celles déjà disponibles 
dans les laboratoires belges de contrôle – quelles sont celles devant être développées  

2. En se basant sur la liste des FE, quelles sont les caractéristiques des microorganismes génétique-
ment modifiés (GMM) utilisés pour produire les FE (organismes hôtes, modifications génétiques rele-
vantes)  Quels outils et workflow doivent être développés pour cribler ces GMM ou la présence leur 
ADN recombinant dans les FE ou préparations enzymatiques par les laboratoires de contrôle et pour 
caractériser ces modifications génétiques  

3. Quelles FE, actuellement présentes sur le marché belge, doivent être ciblées en priorité en tenant 
compte des facteurs telles que la quantité présente sur le marché, l’origine de l’import, la consom-
mation journalière et le produit final dans lequel l’enzyme est utilisé  Sur cette base, quel serait le 
meilleur set de FE et de préparations enzymatiques à sélectionner en terme de risque pour la santé 
et pour mettre sur pied un plan de contrôle pour la pureté des FE sur le marché belge  Quelle est la 
situation présente concernant la présence d’impureté dans les 50 FE et préparations enzymatiques 
représentatives sélectionnées  

4. En se basant sur l’output généré par ce projet, quelles recommandations peuvent être faites pour 
l’élaboration et le contrôle des spécifications des FE en tenant compte des recommandations euro-
péennes (EU) et/ou ISO  
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RT 17/6 AMRESMAN 1

Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en 
plant en de mogelijke blootstelling voor de mens

Coördinator:   Prof. Marc Heyndrickx (ILVO)
Promotoren:  Dr. Geertrui Rasschaert (ILVO)
   Dr. Els Daeseleire (ILVO)
   Dr. M. Maes (ILVO)
   Prof. Jacques Mahillon (UCLouvain)
   Prof. Jeroen Dewulf (UGent)

Toelage:   € 400.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2021 (48 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project zal volgende onderzoeksvragen behandelen:

• Wat is de concentratie aan antibioticaresiduen (amoxicilline, colistine, sulfadiazine, trimethoprim, 
doxycycline, tylosine en ceftiofur) in mestsoorten van verschillende dieroorsprong op moment van 
bemesting? (WP1)

• Wat is de concentratie aan antibioticaresiduen in de bodem net voor bemesting, onmiddellijk na het 
bemesten en één maand na de bemesting (wanneer gezaaid of geplant wordt)? (WP1)

• Wat is de concentratie aan antibioticaresiduen in prei en veldsla wanneer deze opgekweekt worden 
in (bemeste) bodem met realistische concentraties aan antibioticaresiduen zoals gevonden in WP1. 
Wat is de invloed van deze antibioticaresiduen en resistente bacteriën uit de mest op de (resistente) 
bacteriële flora van de geteelde planten en op de resistentiegenen? (WP2)

• Welke antibioticaresistente bacteriën en transfereerbare antibioticaresistentiegenen worden terug-
gevonden in de mest en (bemeste) bodem? (WP3)

• Wat is de diversiteit van de antibioticaresistentiegenen die daadwerkelijk doorgegeven worden aan 
plantgeassocieerde bacteriën? (WP4)

• Wat is het risico op blootstelling van de mens aan antibioticaresiduen en resistentiegenen via de 
consumptie van groenten? (WP5)
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RF 17/6316 StEQIDEMIC.be

Ontwikkeling en implementatie van een Belgisch platform voor generatie en gebruik van “whole ge-
nome sequencing” (WGS) data voor uitbraakonderzoek, met de voor de mens pathogene Shiga-toxine 
producerende Escherichia coli (STEC) als case study

Coördinator:   Dr. Sigrid De Keersmaecker (Sciensano)
Promotoren:  Dr. Nancy Roosens (Sciensano)
   Dr. Kevin Vanneste (Sciensano)
   Dr. Sarah Denayer (Sciensano)
   Prof. Denis Piérard (UZB)
   Prof. Kathleen Marchal (UGent)
   Dr. Steven Van Borm (Sciensano)

Toelage:   € 344.000
Periode:  1/5/2018 - 30/4/2021 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project zal volgende onderzoeksvragen behandelen:

1. Hoe kan een performant WGS platform dat snel data genereert en gebruik maakt van een ge-
bruiksvriendelijke analyse-workflow ontwikkeld en geïmplementeerd worden om de competente 
autoriteiten en NRL/NRC toe te laten om in geval van een uitbraak snel in te grijpen, en dit aan de 
hand van STEC als case study? Hierbij is van belang: 1) Startmateriaal: Welk protocol dient gevolgd te 
worden om representatief, kwaliteitsvol DNA te bekomen? Is het nodig om isolaten te gebruiken of 
kan de voedselmatrix op zich gebruikt worden in een soort ‘metagenomics’ benadering?; 

2. Technologie: Welk type NGS-platform is het meest geschikt? Wat zijn de technische specificaties? 
Hoe kan er in ‘real-time’ NGS data gegenereerd worden? 

3. Data-analyse: Welke analytische pipeline moet ontwikkeld worden om WGS in NRL/NRCs toe te 
laten? Hoe kunnen virulentiefactoren en antibioticaresistentiegenen uit de data afgeleid worden? 
Kunnen hiervoor reeds beschikbare (commerciële) programma’s gebruikt worden of is er een in-
house ontwikkelde pipeline nodig, met een gebruiksvriendelijke interface? Hoe moeten de data 
bewaard worden (databanken) opdat deze voor de verschillende doelstellingen kunnen gebruikt 
en tussen verschillende actoren uitgewisseld worden? Welke meta-data moeten hierbij bewaard/
uitgewisseld worden? 

4. Gebruikmakend van de ontwikkelde workflow, welke zijn de circulerende STEC virulentieprofielen 
in België? Wat zijn de genetische verwantschappen tussen circulerende stammen uit verschillende 
reservoirs? Wat is de mogelijkheid om het fenotype (virulentie, antibiotica-resistentie…) op basis van 
het genotype te voorspellen? Zijn uitbraken met meerdere STEC stammen veel voorkomend? 

5. Gebaseerd op de STEC ervaring, hoe kan dit platform generiek gemaakt worden voor het controleren 
van uitbraken veroorzaakt door andere pathogenen? Is het gebruik van WGS voor de karakterisatie 
van pathogenen financieel voordeliger dan de huidige methoden in een NRL/NRC met gelimiteerde 
bioinformatica-expertise, voor uitbraakonderzoek, maar ook voor surveillance?
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Voedselveiligheid

Sécurité des aliments
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RT 12/03 CROSSCONTAM

Antimicrobiële resistentie - Impact van kruisbesmetting van diervoeders met antimicrobiële middelen 
op de resistentieontwikkeling

Coöordinator:  Prof. P. Butaye (Sciensano)/Dr. Hein Imberechts (Sciensano)
Promotoren:  Prof. Dr. Marc. Heyndrickx (ILVO)
   Dr. Els Daeseleire (ILVO)
   Prof. Siska Croubels (UGent)
   Prof. Freddy Haesebrouck (UGent)
   Prof. Jeroen Dewulf (UGent)
   Dr. Geertrui Rasschaert (ILVO)
   Dr. Els Van Coillie (ILVO)
Onderzoekers:  Laura Peeters (Werkpakket 1, 2 en 3) (Sciensano, UGent)
   Joris Robyn en Thijs De Mulder (Werkpakket 3) (ILVO)
   Marilena Filippitzi (Werkpakket 4) (UGent)

Toelage:   € 300.000 
Periode:   1/1/2013 - 15/2/2017 (49,5 mois)

Onderzoeksresultaten

Deze studie onderzoekt de invloed van lage dosissen antimicrobiële geneesmiddelen in veevoeders, 
ten gevolge van versleping, op resistentieselectie en transfer van resistentiegenen. Versleping in de 
veevoederfabrieken speelde vroeger een belangrijke rol; sinds 2014 situeert kruiscontaminatie in Belgie 
zich vooral af op het niveau van het transport en de varkensbedrijven.

Via dierproeven werd bepaald wat de concentratie is van antibiotica in de darm van varkens wanneer 
gevoederd wordt met lage dosissen antibiotica. Hierbij werd bij aanvang van het project uitgegaan van 
een versleping van 3%, gebaseerd op de wettelijke aanvaardbare grens van versleping van coccidio- 
statica, 2009/8/EG. Wegens de recente ontwikkelingen in de regelgeving rond versleping, werd bij de in 
vitro proeven ook rekening gehouden met een verslepingsniveau van 1%. Zowel tetracyclines als sulfo-
namide-trimethoprim werden in de dierproef onderzocht. Vervolgens werd aan de hand van in vitro proe-
ven, enerzijds met zuivere culturen en anderzijds met een fermentatiesysteem dat het varkenscaecum 
nabootst, de invloed van lage concentraties aan doxycycline op resistentieselectie en -tranfer getest. 
Er werd nagegaan hoe groot het selecterend effect is van deze lage concentraties (1 μg/ml en 4 μg/ml 
doxycycline) in vergelijking met een blanco milieu. Daarnaast werd een kwantitatief risicomodel opge-
steld, waarmee de blootstelling van dieren aan antimicrobiële middelen als gevolg van versleping wordt 
geschat. Tenslotte werden de meststalen uit WP1 van de blanco groep en doxycycline geanalyseerd door 
middel van metagenomics (taxonomische verschuivingen) en real-time PCR (kwantificering tet-genen). 

Uit de dierproef (WP1) bleek dat voor doxycycline de gemiddelde concentratie per dag in de mest steeg 
van 2,99 mg/kg tot een steady state van ongeveer 4 mg/kg. De gemiddelde doxycycline concentraties in 
caecuminhoud en in het begin, midden en einde van het colon waren respectievelijk 1,78 mg/kg, 3,31 mg/
kg, 2,68 mg/kg en 3,81 mg/kg. De gemiddelde concentratie van chloortetracycline in de mest varieerde 
van 4,97 mg/kg tot een steady state van ongeveer 10 mg/kg. De gemiddelde chloortetracycline concen-
traties in caecuminhoud en in het begin, midden en einde van het colon waren respectievelijk 6,95 mg/
kg, 8,41 mg/kg, 7,12 mg/kg en 10,08 mg/kg. Voor sulfadiazine steeg de gemiddelde concentratie per dag 
in de mest van 439 μg/kg op dag twee tot een steady-state variërend tussen 550 en 700 μg/kg. De ge-
middelde sulfadiazine concentraties in caecuminhoud en in het begin, midden en einde van het colon 
waren respectievelijk 474 μg/kg, 455 μg/kg, 669 μg/kg en 542 μg/kg. Met uitzondering van twee stalen, 
lagen alle resultaten voor trimethoprim onder de limit of detection, welke 16 μg/kg was. De gemiddelde 
transfer ratio’s van voeder naar darminhoud waren 39% voor doxycycline en 82% voor chloortetracycline. 
In het geval van sulfadiazine was dit 4,1%; de transfer ratio van trimethoprim werd niet berekend. Deze 
waarden van transfer ratio’s komen goed overeen met de gekende orale biologische beschikbaarheden 
van de bestudeerde geneesmiddelen bij varkens. Uit deze resultaten kan besloten worden dat de lage 
biologische beschikbaarheden van tetracyclines kunnen leiden tot vrij hoge concentraties in caecum, 
colon en mest, zelfs bij een 3% kruiscontaminatie van het voeder. 
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In WP2 werd in een in vitro experiment nagegaan in welke mate een resistente E. coli stam uitgeselec-
teerd wordt wanneer deze in competitie gebracht wordt met een niet-resistente E. coli stam, en dit in een 
milieu met enerzijds 1 μg/ml DOX, en anderzijds 4 μg/ml DOX. In het milieu met 1 μg/ml als met 4 μg/ml 
DOX had een significant hoger selectief effect dan een blanco milieu. In blanco milieu groeit de gevoeli-
ge stam verder uit ten koste van de resistente stam. In de DOX gesupplementeerde milieus echter, keert 
de initiële verhouding van 1/1000 (resistent/gevoelig) om, en krijgt de resistente stam de overhand. Wat 
betreft de transfer frequentie werden enkel voor de resistente stam EC 292 een significant hogere trans-
fer frequentie bij 1 μg/ml DOX bij competitie met EC 400RIF en een significant hogere transfer frequentie 
bij 1 en 4 μg/ml DOX in het geval van EC 588RIF waargenomen. Bij de andere resistente stammen werden 
geen significante verschillen waargenomen tussen de transfer frequenties in de verschillende milieus. 

Voor het in vivo gedeelte van WP2 werden de darmmicrobiota van 12 varkens uit werkpakket 1 (6 dieren 
blanco groep en 6 dieren DOX groep) in kaart gebracht door middel van amplicon sequencing van het 
bacteriële 16S rRNA gen. Door de grote variatie in microbiële gemeenschap tussen de individuele die-
renkonden geen algemene trends in microbiële verschuivingen in de loop van de tijd en de invloed van 
de subtherapeutische DOX concentraties waargenomen worden. Er kon wel een vrij uniforme stijging 
in relatieve abundantie van het genus Streptococcus worden waargenomen in loop van de tijd en dit 
zowel in de DOX groep als in de blanco groep. Voor het genus Clostridium werd een algemene daling 
in relatieve abundantie waargenomen in beide groepen. Op dezelfde fecesstalen werd ook real-time 
PCR analyse uitgevoerd, om eventuele kwantitatieve verschillen in tetracycline resistentiegenen (tetA, 
tetB, tetL, tetM, tetO, tetQ, tetW) in de mest gedurende het verloop van de proefperiode te detecteren. Er 
werd geen verschil waargenomen in relatieve aantallen van de tetracycline genen t.o.v. het 16S RNA gen 
tussen de blanco groep en DOX groep, behalve voor tetL. Dit gen vertoonde een duidelijke stijging (+ 2 
log eenheden) naar het einde van de proefperiode toe in de DOX groep, terwijl het aantal in de blanco 
groep stabiel bleef. 

Voor WP3 werd een bioreactor gebruikt om het caecum van het varken te simuleren. Hierbij werd eerst 
onderzocht welke verschuivingen er optreden in de bacteriële populaties van de microbiota van het var-
kenscaecum onder invloed van continue aanwezigheid van 1 en 4 μg/ml doxycycline. 

Ter controle werden tevens reactor experimenten uitgevoerd met een concentratie van 16 μg/ml doxycy-
cline om de effecten van de verslepingsconcentraties (1 en 4 μg/ml) te vergelijken met een hogere anti-
microbiële dosis. Dagelijks werden stalen genomen voor vetzuuranalyse, DNA-extractie en uitplatingen 
op verschillende selectieve media. De uitplatingen tonen aan dat 1 μg/ml een matig effect uitoefent op 
de selectie en aanrijking van resistente species. Voornamelijk op de RAPID’ E. coli 2 platen is een stijging 
van resistente E. coli waarneembaar van ongeveer 1 log bij 1 μg/ml, 2-4 log bij 4 μg/ml en 3 log bij 16 μg/ml. 
Op de M.R.S. (De Man, Rogosa, Sharpe) en RCA (Reinforced Clostridial Agar) is er tevens een aanrijking 
van de resistente bacteriën bij 4 en 16 μg/ml. De microbiële gemeenschap werd in detail onderzocht aan 
de hand van amplicon sequencing van het bacteriële 16S rRNA gen, met oog op taxonomische identifi-
catie van de bacteriën in de reactor en het bepalen van hun relatieve abundanties. Ondanks duidelijke 
invloeden van lage concentraties doxycycline op de aanrijking van resistente bacteriën en de afname 
van vetzuurconcentraties, zijn geen uniforme effecten vastgesteld op de microbiële samenstelling in 
de reactoren. Vermoedelijk creëert toediening van doxycycline een korte stress in het microbiële eco-
systeem waarbij sommige taxonomische groepen de kans krijgen om te groeien terwijl andere worden 
onderdrukt. Dit is echter afhankelijk van de microbiële samenstelling op dat moment en de (toevallige) 
aanwezigheid van resistente bacteriën. 

Vervolgens werden experimenten opgezet waarbij de groei van een gekende E. coli (EC12 682) die een 
tetracycline resistentiegen (tetA) draagt, werd opgevolgd in hetzelfde simulatiemodel van het varkens-
caecum. Supplementatie met zowel 1 als 4 μg/ml DOX had een selectief effect op de donor, maar er werd 
geen significant verschillend selectief effect tussen 1 en 4 μg/ml DOX aangetoond. De karakterisatie 
van 420 uit de verschillende reactor runs geïsoleerde DOX resistente E. coli toonde aan dat plasmide 
pEC682 getransfereerd werd van de donor naar andere E. coli stammen onder elke conditie (0, 1 en 4 μg/
ml DOX). Er werden echter duidelijk meer transconjuganten geïsoleerd uit zowel de experimenten met 
1 μg/ml DOX als deze met 4 μg/ml DOX vergeleken met de blanco experimenten. Dit grotere aantal kan 
te wijten zijn aan ofwel een hogere transfer frequentie van plasmide onder de selectieve druk van DOX, 
ofwel het aanrijken van transconjuganten onder deze selectieve druk. 

Voor WP4 werd een risicomodel opgesteld dat de mogelijkheid biedt om enerzijds het totale percenta-
ge kruiscontaminatie en anderzijds specifieke percentages voor de verschillende niveaus waar kruis-
contaminatie kan optreden (veevoederfabriek, vrachtwagens, bedrijven) te schatten, meer bepaald voor 
verschillende hoeveelheden geproduceerd antimicrobieel gemedicineerd voeder in een land per jaar. 
Aan de hand van dit model kunnen we schatten dat wanneer antimicrobieel gemedicineerd voeder een 
hypothetische xi=2% uitmaakt van de totale hoeveelheid geproduceerd voeder in een land per jaar, 5.5% 
(95%CI 3.4% ; 11.4%) van deze totale hoeveelheid gecontamineerd kan geraken met verschillende con-
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centraties antibiotica als gevolg van praktijken gerelateerd aan gemedicineerd voeder. Meer specifiek 
zou 1.80% (95%CI 0.2% ; 7.7%) van de totale hoeveelheid voeder antimicrobieel gecontamineerd worden 
op niveau van de veevoederfabrieken, 1.83% (95%CI 1.3% ; 2.0%) op niveau van het transport (vrachtwa-
gens) en 1.84% (95%CI 1.2% ; 2.0%) op het niveau van de bedrijven. Daarnaast toont het model aan dat 
wanneer productie van gemedicineerd voeder enkel zou gebeuren via eindmengers of een fijndose-
ringsysteem op de vrachtwagens, het risico op kruiscontaminatie niet verwaarloosbaar zou worden. In 
die gevallen zou het percentage gecontamineerd voeder in een land (met xi=2%) per jaar respectievelijk 
3.7% (95%CI 2.9% ; 4.0%) en 2.4% (95%CI 1.6% ; 2.7%) zijn. We kunnen dus concluderen dat aangezien 
het risico op kruiscontaminatie een gevolg is van factoren op verschillende niveaus, het erg moeilijk is dit 
risico tot nul te herleiden.
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RF 12/6258 EPIRES

Epidemiologie van antimicrobiële resistentie bij vleeskippen op dier- en populatieniveau

Coördinator:  Prof. Jeroen Dewulf (UGent)
Promotoren:  Dr. Filip Boyen (UGent)
   Dr. Annemieke Smet (UGent)
Onderzoeker:  Dierenarts Ilias Chantziaras (UGent)

Toelage:  € 249.945
Periode:   1/4/2013 - 31/3/2017 (48 maanden)

Onderzoeksresultaten

Ontwikkeling diermodel protocol

Tijdens het vier jaar durende EPIRES project zijn er verschillende in vitro en in vivo experimenten uitge-
voerd. De bevindingen uit deze experimenten stelden ons in staat om onze kennis over de introductie 
en selectie van antimicrobiële resistentie op dierlijke niveau te verdiepen. Een fundamenteel element in 
dit project was het ontwikkelen van verschillende diermodel protocollen waardoor verschillende factoren 
die antimicrobiële resistentie op dierniveau en populatieniveau beïnvloeden, bestudeerd konden wor-
den. De geselecteerde E. coli-stam die gebruikt werd in de in vivo experimenten koloniseert de darmen 
goed (blijft traceerbaar tot op het eind van het experiment) en veroorzaakt geen klinische symptomen 
van ziekte in de geïnoculeerde dieren. 

Verschillende factoren die de introductie van antimicrobiële resistentie beïnvloeden, werden onderzocht 
en zo werd het belang van decontaminatie van incubatoren en stallen aangetoond. Wanneer het in vitro 
effect van contaminatie en decontaminatie van eieren werd onderzocht, werd aangetoond dat bacte-
riële contaminatie van broedeieren van vleeskippen een risicofactor voor de verticale transmissie van 
pathogene bacteriën kan zijn. Meer nog, deze bacteriële contaminatie van broedeieren van vleeskip-
pen kan ook een belangrijke vector voor de transmissie van antimicrobiële resistentie determinanten in 
niet-pathogene commensalen zijn. 

Gedurende het EPIRES project lag de focus op de epidemiologie van fluoroquinolone resistentie. Boven-
dien werd een nieuw diermodel ontwikkeld om de epidemiologie van β-lactam resistentie te bestuderen. 
Beide antimicrobiële klassen, fluoroquinolones en β-lactams, behoren tot de kritisch belangrijke antimi-
crobiële klassen voor humane geneeskunde (WHO, 2007) 

Fluoroquinolone resistentie

Behandelingsdosis en toedieningsroutes

Met de focus op enrofloxacine resistentie werden vier in vivo experimenten uitgevoerd om het effect 
van de behandelingsdosis en toedieningsroute van enrofloxacine op de selectie van antimicrobiële re-
sistentie te evalueren. Naast deze twee factoren werd het effect van de inoculatie ratio (een ratio ten 
gunste van de enrofloxacine-resistente stam en een ratio ten gunste van de enrofloxacine-gevoelige 
stam) geëvalueerd. Er werden twee experimenten uitgevoerd met een bacteriologisch fitte enrofloxa-
cine-resistente stam en twee experimenten met een niet-fitte bacteriologisch stam om het effect van 
bacteriologische fitness te bestuderen.

Een lineair gemengd model werd gebruikt om significante associaties van de bovengenoemde effecten 
aan te tonen. De afhankelijke variabele was de proportie van de enrofloxacine-resistentie stammen tot de 
gehele E. coli populatie. De resultaten toonden dat inoculatie van kippen met een fitte stam resulteerde 
in een hogere proportie resistente kolonievormende eenheden per gram faeces vergeleken met de 
kippen die met een niet-fitte stam geïnoculeerd werden (p<0.01). Orale behandeling resulteerde in die-
ren die proportioneel meer resistente stammen (p=0.05) droegen dan dieren die een parenterale (IM) 
behandeling kregen. De oraal behandelde groep had een hogere proportie van enrofloxacine-resistente 
stammen (vergeleken met de parenteraal behandelde groep) en dit was meer uitgesproken bij dieren die 
geïnoculeerd waren met een niet-fitte stam. Het effect van behandeling op de selectie van enrofloxacine 
resistentie werd zo gedemonstreerd (p <0.01).
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Competitieve exclusie (probioticum) studies

Twee in vivo experimenten werden uitgevoerd waarbij het effect van Aviguard op de selectie van enro-
floxacine resistentie in de E. coli darmflora werd nagegaan. Het effect van enrofloxacine behandeling, 
bacteriële fitness van de enrofloxacine-resistente stam, Aviguard inoculatie, transmissie van de enro-
floxacine-resistente stam en hun interacties werden geëvalueerd door middel van lineaire gemengde 
modellen. Als afhankelijke variabele werd de proportie van de enrofloxacine-resistente stammen tot de 
gehele E. coli populatie genomen.

In de groep die niet behandeld werd met enrofloxacine, zorgde de intestinale kolonisatie met Aviguard 
als bescherming voor de kolonisatie door enrofloxacine-resistente bacteriën, ongeacht de bacteriële 
fitness van de resistente stam (p=0.01). Bovendien was de prevalentie van enrofloxacine-resistentie lager 
in de groepen die de bacteriologische niet-fitte stammen bevatten (p=0.01).

Aan de andere kant, werd er geen significant effect van de Aviguard en bacteriële fitness gezien in die 
groepen die wel een enrofloxacine behandeling kregen. Voor beide experimenten was de selectie van 
fluoroquinolone resistentie voornamelijk beïnvloed door behandeling, wat het gunstig effect van de Avi-
guard teniet deed. 

Verticale transmissie versus horizontale (plasmide-geïnduceerde) transmissie studie

Het specifieke doel van dit in vivo experiment was om mogelijke verschillen in de epidemiologie van resis-
tentie-selectie en -spreiding tussen verschillende resistentie-mechanismen (verticaal versus horizontale 
transmissie) op populatieniveau aan te tonen door gebruik te maken van een enrofloxacine behandeling. 
Beide enrofloxacine-resistente stammen werden overgedragen naar alle verklikkerdieren ongeacht de 
behandeling. Zoals in vorige studies, werd gezien dat de verticaal overgedragen enrofloxacine-resistente 
stammen de enige E. coli populaties waren na het toedienen van de behandeling. In de groepen die de 
plasmide-gemedieerde enrofloxacine stam bevatten, werd gezien dat de gevoelige stam terug opdook in 
de finale staalnames van het experiment. Wanneer een plasmide-gemedieerde enrofloxacine-resistente 
stam gebruikt werd, werd er geen plasmide overdracht tussen de verschillende stammen gezien, on-
geacht behandeling. 

De potentiële rol van plasmide incompatibiliteit als manier om in vivo invoeging van horizontaal-overge-
dragen resistente genen te voorkomen, werd aangetoond. Verder onderzoek met stammen die ver-
schillende resistentie mechanismen hebben, zullen meer inzicht bieden in de rol van deze mechanismen 
in de selectie en spreiding van resistentie. 

Β-lactam resistentie

Een ander in vivo diermodel werd ontwikkeld om de introductie en selectie van B-lactam resistentie te 
bestuderen. De epidemiologie van resistentie van deze klasse was anders. Tegenstrijdigheden in de 
resultaten tussen in vitro en in vivo experimenten en het feit dat B-lactam resistente isolaten in beide 
controlegroepen groeiden, wees erop dat B-lactam resistentie niet accuraat bestudeerd kon worden bij 
deze experimentele opzet. De mogelijkheid van andere bacteriële species die resistentie determinanten 
overdragen naar eerder gevoelige B-lactam E. Coli stammen werd overwogen. In de toekomst kan voor 
deze klasse antibiotica een combinatie van gestandaardiseerde in vivo experimenten gebruikt worden, 
waarbij de evolutie en prevalentie van resistentie determinanten in de microbioom in plaats van E. coli 
overwogen worden. 

Conclusie

Gedurende het EPIRES project lag de focus voornamelijk op de epidemiologie van fluoroquinolone resis-
tentie. Nadat nieuwe dierprotocollen ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd werden, werden gestandaar-
diseerde in vivo modellen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om resistentie selectie in commensale 
E. coli in pluimvee te bestuderen. Door deze gestandaardiseerde in vivo experimenten werd het mogelijk 
om selectief en collectief verschillende factoren te bestuderen, voordelen en nadelen te identificeren 
zodat inzicht in behandelingsstrategieën met enrofloxacine voorzien werd. 
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RT 13/03 EPIDIACAP

Augmentation des capacités diagnostiques pour les maladies épizootiques en Belgique basée sur les 
risques

Coordinateur :  Prof. Claude Saegerman (ULiège) 
Promoteurs :  Prof. Yves Van der Stede (Sciensano)/Dr. Frank Koenen (Sciensano)
   Dr. Kris De Clercq (Sciensano)
   Dr. Frank Vandenbussche (Sciensano)
Chercheurs :  Juana Bianchini (Work package 1) (ULiège)
   Mickaël Cargnel (Work package 2) (Sciensano)
   Dr. Elisabeth Mathijs (Work package 3) (Sciensano)

Subside :  € 250.000
Période :    15/2/2014 – 30/11/2016 (33,5 mois)

Résultats de recherches

L’objectif principal de la surveillance est de rechercher intentionnellement, le plus tôt possible, le patho-
gène ou la maladie ciblée ou d’identifier un risque élevé de son introduction en Belgique afin de maximi-
ser la prévention, le traitement, le contrôle ou la probabilité de l’éradication et de minimiser les impacts 
de la maladie (Thurmond, 2003). Afin d’accomplir un bon système de surveillance, il est impératif d’avoir 
des outils pour prioriser les maladies à risque, les capacités diagnostiques ainsi que pour améliorer les 
résultats diagnostiques. Par conséquent, ce projet de recherche se concentre sur l’établissement des 
maladies animales les plus à risque d’entrer en Belgique, sur les capacités et la disponibilité des labo-
ratoires de diagnostic en Belgique ou à l’étranger pour les détecter et les diagnostiquer et enfin sur la 
possibilité d’extension des capacités diagnostiques des tests. Pour atteindre ces objectifs, le projet a été 
divisé en trois groupes de tâches (GT), chacun axé sur un objectif spécifique.

Le premier groupe de tâches (GT1) se concentre sur la priorisation des épizooties d’importance écono-
mique et en santé animale qui sont exotiques pour la Belgique et qui présentent un risque d’entrée et 
de propagation dans le pays. Des analyses documentaires et l’utilisation de différents registres des ma-
ladies à déclaration obligatoire ont permis d’obtenir une liste définitive de 30 maladies épizootiques et 
exotiques du bétail en Belgique. Toutes ces maladies (à l’exception de la peste bovine qui est éradiquée) 
ont été analysées plus en détail afin de les classer par ordre de priorité en fonction de leurs facteurs d’in-
fluence et de leur incidence mondiale. Pour cela, un questionnaire a été construit en utilisant 8 domaines 
de critères différents, chacun avec ses propres critères (questions) et différents niveaux de notation. 
Outre ces facteurs, il existe d’autres facteurs tels que la répartition et l’évolution des maladies dans le 
monde, des facteurs inhérents à la Belgique tels que le commerce d’animaux (légal et illégal), les popula-
tions animales/humaines sensibles entre autres, qui seront analysés plus en détail afin d’établir le risque 
qu’une maladie arrive en Belgique et, à ce titre, seront pris en compte dans la définition des priorités.

Le deuxième GT (GT2) examine les différentes techniques de laboratoire, les prix et les laboratoires qui 
ont les moyens de tester les maladies établies dans le GT1. Les différentes recherches documentaires 
sur les techniques de laboratoire par maladie ont été effectuées afin de construire une base de données. 
Cette base de données prend en compte la disponibilité du laboratoire, la capacité (s’il diagnostique la 
maladie ou non) en Belgique et si non, si des laboratoires sont disponibles dans d’autres pays au sein de 
l’Union européenne .

Le troisième GT (GT3) vise à l’expansion de la capacité de diagnostic des épizooties en Belgique par une 
bonne sélection de tests à développer ou à optimiser. Bien que plusieurs tests moléculaires aient été 
décrits pour les principales maladies épizootiques, il reste difficile d’éviter les faux résultats négatifs. Pour 
limiter les résultats faussement négatifs, les ensembles d’amorces et de sondes existantes devraient être 
régulièrement évaluées in silico à l’aide de bases de données de séquences importantes et bien docu-
mentées. D’autre part, les épizooties émergentes causées par des pathogènes inconnus (par exemple 
le virus de Schmallenberg) nécessitent la mise au point de tests à large spectre (pour la détection des 
taxons familiaux, sous-familiaux ou du genre) qui sont souvent basés sur des données de séquences 
rares. Dans ce contexte, l’objectif du GT3 était consacré au développement de pipelines automatisés 
permettant l’évaluation et/ou la conception optimale de tests de diagnostic moléculaire.
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RF 13/6273 BruSpecTe

Développement de tests sérologiques spécifiques pour la détection de la brucellose bovine

Coordinateur :  Dr. David Fretin (Sciensano)
Promoteurs :  Prof. Claude Saegerman (ULiège)
   Dr. Marcella Mori (Sciensano)
   Prof. Jacques Godfroid (Norwegian school of veterinary science)
Chercheur :  Prof. Jean-Jacques Letesson (UNamur)

Subside :   € 399.588
Période :   1/11/2013 - 31/12/2016 (38 mois)

Résultats de recherches

La brucellose bovine est une zoonose causée par Brucella abortus, une bactérie gram négative. Elle est 
principalement caractérisée par l’induction d’avortements et de la stérilité des animaux reproducteurs. 
Malgré les programmes d’éradication et de contrôle mis en place dans de nombreux pays à travers le 
monde, son impact sur la santé publique reste important. La Belgique, pays qui est officiellement in-
demne de brucellose (OBF) depuis 2003, a mis en place un système de surveillance pour maintenir ce 
statut. L’isolement du pathogène à partir d’échantillons tels que le sang mais plus généralement d’autres 
fluides biologiques (lait, colostrum, fluide cérébrospinal ou synovial) reste la méthode la plus sûre pour 
diagnostiquer la brucellose mais il n’est pas toujours possible. Les tests sérologiques sont donc souvent 
nécessaires pour l’établissement du diagnostic de brucellose. 

Le diagnostic sérologique est principalement mis en œuvre pour le contrôle de la brucellose bovine. A 
l’heure actuelle, ces tests se basent principalement sur la reconnaissance du LPS de Brucella abortus 
par les anticorps présents dans le sérum. Un problème majeur se pose alors : des réactions sérologiques 
faussement positives (RSFP) peuvent apparaître dues à la parenté du LPS de Brucella abortus avec celui 
d’autres espèces bactériennes comme Yersinia enterocolitica O:9. 

Ce projet avait donc pour objectif d’améliorer le diagnostic de la brucellose bovine. Pour y parvenir, trois 
axes de recherche principaux ont été suivis :

1. Utiliser des LPS d’espèces de Brucella proche de B. abortus mais ne comportant pas l’épitope en 
commun avec Y. enterocolitica O:9

2. Le développement de tests ELISA de compétition (cELISA) à l’aide d’anticorps monoclonaux spéci-
fiques pour un épitope commun aux espèces de Brucella.

3. Le développement d’un test sérologique multiplex (Système Luminex) avec des antigènes protéiques 
spécifiques de Brucella qui ne contiennent pas d’épitope commun avec Y. enterocolitica O:9

Tout d’abord, une revue systématique de la littérature ainsi qu’une méta-analyse ont été effectuées afin 
de recenser les tests sérologiques utilisés par le passé jusqu’à ce jour dans le diagnostic de la brucellose 
bovine. Le but de cette revue de la littérature était de déterminer quel(s) test(s) et quel(s) antigène(s) pré-
sentent les plus hautes valeurs de spécificité et de sensibilité et qui permettent de réduire les réactions 
faussement positives pour la détection de la brucellose. Cette étude a identifié l’ELISA de compétition 
(cELISA) comme étant plus spécifique (99,12%) que l’ELISA indirect (iELISA). Parmi tous les antigènes 
utilisés dans ces tests sérologiques, le LPS provenant de souches lisses de brucella sp. (sLPS) est l’anti-
gène le plus utilisé et présente de hautes valeurs de sensibilité et de spécificité. Le LPS provenant d’une 
souche rugueuse de Brucella (rLPS) a été utilisé dans un nombre restreint d’études qui tirent des conclu-
sions contradictoires. Au vu de ces articles et de résultats préliminaires réalisés durant la première année 
du projet, il a donc été décidé d’utiliser le LPS provenant d’une souche lisse de Brucella dans cette étude. 
L’utilisation d’anticorps monoclonaux permet de diminuer le nombre de réactions faussement positives 
mais ne solutionne pas complétement la problématique. Cette revue a également permis de mettre en 
évidence le manque d’informations relayées par plusieurs études concernant leur localisation, la répéta-
bilité des tests ou encore les réactions croisées avec d’autres bactéries.

Parallèlement à cela, un nouveau test ELISA de compétition a été développé. Pour cela nous utilisons des 
anticorps monoclonaux précédemment cités dans la littérature comme étant spécifique de l’épitope C 
exprimé sur la chaine O du LPS de Brucella sp. Deux anticorps monoclonaux ont été sélectionnés : 12B12 
et 7F9. Un total de 1100 sérums (1000 sérums issus de bovins indemnes et 100 sérums issus de bovins 
infectés) a été testé en double et chaque plaque d’ELISA a été réalisée deux fois afin de déterminer les 
variations entre les plaques. 
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L’analyse de ces données a permis de conclure que le test ELISA de compétition avec les anticorps 12B12 
et 7F9 sont très similaires avec une spécificité évaluée à 97% et 95% respectivement et une variation 
entre les plaques de 8% et 10%.

Une autre voie a également été investiguée lors de ce projet : le développement d’un test multiplexé avec 
des protéines antigéniques.  La technologie choisie est le luminex. Le luminex repose sur le couplage 
d’antigène à des billes fluorescentes. Le multiplexing est possible grâce à l’utilisation de population de 
billes présentant une fluorescence unique (Beads array). Chaque antigène utilisé dans le test peut donc 
être associé à une fluorescence particulière. La première étape du travail a été une étude bibliogra-
phique pour sélectionner des antigènes protéiques. Cinq antigènes ont été retenue : OMP19, OMP26 , 
OMP16, VIRB12 et BP26. Ces antigènes ont été couplés à des billes après avoir été surexprimés et pu-
rifiés. Dans la dernière étape, nous avons pu avec ce set de billes démontrer le potentiel diagnostic du 
système luminex sur des sérums bien caractérisés.   
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RF 14/6286 WildTB

Surveillance ciblée de l’émergence de la tuberculose bovine dans la faune sauvage de Belgique

Coordinateur :  Prof. Annick Linden (ULiège)
Promoteurs :  Dr. Muriel Vervaeke (Agentschap voor Natuur en Bos)
   Prof. Marius Gilbert (ULB)
   Ir. Alain Licoppe (Département de l’étude du Milieu naturel et agricole)
Chercheur(s) part time :

Thomas Fett (ULiège), Nadège Tchuenkam Kamdem (ULiège), Clement Tisseuil 
(ULB)

Collaborateurs financés par le SPW ou l’ULiège :
Christophe Lesenfants, Julien Paternostre, Pierre Pestieau, Rosario Volpe

Subside :   € 200.000
Période :   1/10/2014 - 31/3/2017 (30 mois)

Résultats de recherches

La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine (BTB) depuis 2003 même si quelques 
foyers sont détectés chaque année. En 2013, l’incidence de la BTB a augmenté en Belgique et des cas 
récents de BTB en faune sauvage ont été rapportés dans le Nord de la France, à proximité de notre fron-
tière. Dans ce contexte, un programme national de surveillance de la BTB dans la faune sauvage belge 
est proposé et le projet de recherche vise à répondre aux questions suivantes (1) détecter la présence de 
BTB au sein d’espèces sauvages sensibles présentes dans notre pays, (2) suivre l’évolution spatio-tem-
porelle des foyers, le cas échéant, (3) caractériser les isolats de Mycobacterium bovis éventuellement 
retrouvés en faune sauvage et les comparer aux isolats d’origine bovine détectés en Belgique et aux 
isolats d’origine sauvage détectés dans le Nord de la France, et (4) proposer aux autorités régionales et 
fédérales compétentes un plan de lutte dans l’éventualité d’une émergence de BTB en faune sauvage 
en Belgique.

La collecte des données a concerné les ongulés, 3 espèces gibier (cerf élaphe, chevreuil et sanglier) et 
le blaireau, une espèce protégée. Pour les espèces gibier, la méthode commune de collecte de données 
en Belgique est la synthèse des statistiques de chasse, celles-ci étant révélatrices de l’effectif de la popu-
lation. Ces informations proviennent directement des conseils cynégétiques qui les fournissent au Dépar-
tement de la Nature et des Forêts (DNF - Wallonie) et à l’Agentschap voor Natuur en Bos (ANB - Flandre). 
Cette synthèse a été réalisée à l’échelle de 18 zones de faune correspondant aux Directions DNF (n=8) et 
aux Faunabeheerzones ANB (n=10), couvrant le pays. Lors de la saison de chasse 2013-2014, l’essentiel 
de ces espèces a été prélevé en Wallonie avec respectivement 100, 75 et 97 % des Cerfs, chevreuils et 
sangliers belges. On remarque des différences importantes entre les zones de faune en termes de den-
sité de tirs. 

Deux approches ont été utilisées en vue de cartographier les zones où le risque de transmission pourrait 
être plus important. La première se base sur l’élaboration d’un modèle de distribution entraîné par la dis-
tribution géographique des cas de TB en Belgique entre 1999 et 2013, en fonction d’un certain nombre 
de variables éco-climatiques et démographiques. Cette approche a été confrontée au problème du peu 
de cas récents, 14 cas postérieurs à 2008, ce qui ne permet pas de construire un modèle robuste. Il a été 
possible de construire un modèle sur la base des données de 1999 à 2013 (153 cas recensés), mais l’inter-
prétation des résultats de celui-ci doit se faire avec prudence, et, en tous les cas, en tenant compte du fait 
qu’il est basé sur des données très anciennes. Une seconde approche a été développée qui se base sur 
la quantification de l’interface, à savoir l’estimation du produit du nombre de bovins par la population lo-
cale d’individus de la faune sauvage. Ce produit est estimé pour chaque pixel et permet de construire un 
indicateur qui a des valeurs faibles dans les paysages purement agricoles (beaucoup de bovins et peu de 
faune sauvage) ou purement forestier (peu de bovins et beaucoup de faune sauvage), mais élevé dans 
les régions ou les deux sont présents. La première version de cette carte d’interface donne des résultats 
prometteurs, et ceux-ci devront être améliorés par une meilleure harmonisation des données de Flandre 
et de Wallonie, et par une prise en compte plus explicite des risques liés aux différents hôtes sauvages.
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Six niveaux de surveillance (programmée et événementielle) ont été mis en œuvre :  

• un examen obligatoire du gibier par des personnes formées (chasseurs) sur le terrain
• l’expertise du gibier réalisée dans les ateliers de traitement par des vétérinaires officiels chargés de 

mission
• les vétérinaires de l’équipe Wildtub et collaborateurs qui ont réalisé des inspections de carcasses 

directement sur les territoires de chasse
• l’enquête sérologique 2014 réalisée sur 647 sérums de sanglier et celle de 2016, réalisée sur 962 

sérums
• des ganglions mandibulaires de 285 sangliers prélevés en Wallonie pendant la période de chasse 

2014 et 2015
• analyse des animaux sauvages trouvés morts au cours des années 2014, 2015 et 2016 : 838 animaux 

(514 blaireaux, 61 sangliers, 123 cerfs et 140 chevreuils).

Sur base des programmes de surveillance décrits dans ce projet pendant 3 périodes de chasse, aucun 
cas de TB n’a été détecté en faune sauvage jusqu’à présent. Il est cependant indispensable de proposer 
un plan de lutte dans l’éventualité d’une émergence en faune sauvage en Belgique. Le cas échéant, 
les régions sont compétentes pour gérer les aspects sanitaires en faune sauvage ainsi que les activités 
cynégétiques et les autorités fédérales sont responsables de la santé des animaux d’élevage (et par 
conséquent des mesures visant à empêcher la propagation de la tuberculose dans les élevages) et des 
mesures de sécurité dans la chaîne alimentaire. Le plan de lutte aborde différents points : (1) la législation 
(2) les acteurs impliqués (selon le même canevas que celui élaboré dans le plan de lutte PPC/PPA) : les 
régions/AFSCA/groupe de travail de crise/groupe d’experts/laboratoires de première ligne et laboratoire 
de référence/autorités locales/fédérations de chasseurs/Rendac), (3) les tests de diagnostic et (4) le plan 
d’action proprement dit en cas de confirmation d’un cas suspect en faune sauvage. Ce plan d’action est 
divisé en plusieurs étapes: (1) communication, (2) délimitation de zones réglementées (zones infectées 
(ZI) et zones d’observation (ZO), (3) enquêtes épidémiologiques, (4) surveillance programmée tant en 
faune sauvage que dans les élevages inclus en ZI, (5) mesures de prévention et de lutte et (6) mesures 
de protection de la santé publique.  Le plan proposé dans ce projet doit encore être validé par l’AFSCA 
et les régions. 

Le projet belge WildTub est lié au projet français SylvaTub.

En conclusion, les méthodes de surveillance sur les zones de chasse et les ateliers de traitement (ana-
lyses sur gibier abattu) et en autopsie (analyses sur animaux sauvages trouvés morts) sont indispensables 
et complémentaires dans le cadre de la détection précoce de la tuberculose en faune sauvage. Sur les 
2,5 ans du projet WildTub, plus de 5000 animaux sauvages ont été inspectés. Aucun cas de M. bovis n’a 
été détecté. Au-delà du projet WildTub, les régions devront prendre le relai pour maintenir ces niveaux de 
surveillance et mettre en place un plan de lutte adapté le cas échéant. En Wallonie, le réseau de surveil-
lance sanitaire de la faune sauvage, financé par le SPW prendra le relai pour les analyses réalisées sur les 
zones de chasse et les autopsies d’animaux trouvés morts (surveillances programmée et évènementielle 
des cerfs, chevreuils, sangliers et blaireaux). En Flandre, le suivi WildTub sera pris en charge par l’ANB 
(surveillance évènementielle des chevreuils et sangliers). 

Des informations sur les programmes de surveillance sont disponibles sur les 2 sites:
http://www.natuurenbos.be/wildedierenziekten et http://www.faunesauvage.be. 
Les échanges d’information avec Sylvatub seront maintenus. 

http://www.natuurenbos.be/wildedierenziekten
http://www.faunesauvage.be
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RF 14/6288 CATCHVIR

Conception, construction et validation d’un test sanguin capable de détecter précocement les infec-
tions virales des porcs

Coordinateur :  Prof. Daniel Desmecht (ULiège)
Technicienne :  Mrs Jessy Mboumba

Subside :   € 160.000
Période :   1/9/2014 - 31/8/2016 (24 mois)

Résultats de recherches

Le projet de recherche prévoit (i) de créer un outil de quantification, sensible et spécifique, des concen-
trations sanguines de la protéine Mx1 du porc, (ii) d’établir les valeurs normales (baseline) de cette proté-
ine chez les animaux sains des deux sexes et de tous âges, (iii) d’examiner les variations circadienne et 
saisonnière éventuelles, (iv) d’établir la cinétique de la protéine Mx1 dans le sang après infections expé-
rimentales et (v) de rédiger une notice d’utilisation du dispositif. Le format choisi est l’ELISA-sandwich, ce 
qui impliquera la production d’anticorps monoclonaux. Un stock de protéine Mx1 porcine recombinante 
a été produit en bactérie E. coli. Son utilisation pour vacciner des lapins et des souris n’a pas permis 
d’obtenir de réponse immune détectable. Une procédure incluant une phase de transfection transitoire 
suivie d’une phase de tri par cytométrie en flux a été développée pour produire des cellules murines 
exprimant la protéine Mx1 porcine à la demande. Par la suite, ces cellules ont été utilisées dans un proto-
cole de vaccination cellulaire qui a induit la réponse immune recherchée. Six séra polyclonaux de souris 
capables de se fixer à la protéine Mx1 porcine ont été générés. Un jeu d’environ 500 hybridomes a été 
obtenu au départ des rates des 2 souris les mieux hyperimmunisées. Aucun des surnageants testés ne 
s’est révélé contenir un/des anticorps affins pour la Mx1 visée. La procédure d’hyperimmunisation a été 
recommencée deux fois, selon des protocoles différents. Dans chaque cas, les sérums polyclonaux ont 
montré une bonne réponse, mais très peu d’hybrides ont été identifiés, parmi lesquels la majorité se sont 
révélés génétiquement instables. Une autre partie n’a pas résisté à la congélation. In fine, deux anticorps 
monoclonaux ont été obtenus et purifiés. L’un des deux ne reconnaissait pas la protéine Mx1 porcine en 
immunoblot, il a été abandonné. En désespoir de cause, nous avons ensuite utilisé notre collection d’une 
vingtaine d’autres anticorps monoclonaux développés grâce à d’autres projets connexes et destinés à 
lier les protéines Mx1 bovine et bubaline pour tenter d’en extraire un ou des anticorps monoclonaux in-
téressants pour ce projet-ci. Après testages en ELISA-antigène direct et en immunoblotting, 3 anticorps 
monoclonaux initialement dressés contre la Mx1 bubaline ont démontré leur faculté de lier la protéine 
Mx1 porcine.  Nous sommes aujourd’hui occupés à rechercher si une des paires possibles, utilisée dans 
un format ELISA-sandwich, pourrait convenir pour développer le dispositif ELISA projeté. Parallèlement, 
nous avons agrégé environ 600 rates porcines émanant d’animaux morts spontanément. Cette collection 
servira pour valider ou réfuter le bien-fondé d’utiliser le marqueur Mx1 pour réaliser le diagnostic différen-
tiel post mortem entre maladies virales et non-virales.  Nous avons aussi agrégé une collection d’environ 
100 sérums d’animaux SPF et d’environ 100 sérums d’animaux cliniquement sains et hébergés dans les 
conditions du terrain. Enfin, il est apparu que les budgets prévus pour générer les modèles d’infections 
virales prévus en sous-traitance étaient significativement sous-estimés par rapport aux offres que nous 
avons reçues. Ces projets n’ont pas été menés et les budgets prévus ont été retournés au SPF.
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RT 15/01 DERMANYSSUS 2

Potentiële bestrijdingsmethoden van Dermanyssus gallinae bij pluimvee in de praktijk

Coöordinator:  Ir. Johan Zoons (Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw)
Promotor:  Dr. Herman Deschuytere (Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw)
Onderzoekers:  Dr. Nathalie Sleeckx (Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw)
   Dr. Viviane Aerts (Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw)

Toelage:   € 237.000 
Periode:   1/9/2015 - 30/11/2017 (27 maanden)

Onderzoeksresultaten

Het doel van dit project is de pluimveesector te ondersteunen bij de bestrijding van de rode vogelmijt 
Dermanyssus gallinae. Het omvatte 2 luiken, een curatief luik waarbij potentiele bestrijdingsmethoden 
werden gevaloriseerd in de praktijk en een preventief luik waarbij de nadruk werd gelegd op het belang 
van de bedrijfsbegeleiding door de dierenarts  in de aanpak van de rode vogelmijtbestrijding door de 
pluimveehouder.

In een eerste luik werd een antwoord gezocht op de vraag “Wat is het potentieel van een geïntegreerde 
rode vogelmijtbehandeling van roofmijten en acariciden in de praktijk?”. Roofmijten (Androlaelaps ca-
salis and Cheyletus eruditis) in combinatie met de acariciden milbemectine of amitraz alsook elk van de 
behandelingen apart werden uitgetest onder praktijkomstandigheden in verrijkte kooien en volière huis-
vesting. De combinatiebehandelingen gaven betere resultaten dan elk van de behandelingen apart maar 
dit effect was uiteindelijk onvoldoende om de populatie van rode vogelmijten onder controle te houden. 
De monobehandelingen werden vervolgens stopgezet en  de combinatiebehandelingen werden verder 
onderzocht, al dan niet gesupplementeerd met een drinkwateradditief op basis van plantenextracten (Thy-
mus vulgaris en Tanacetum vulgare). De lokale toepassing van de acariciden werd eveneens aangepast 
met als doel meer rode vogelmijten te kunnen bereiken. De combinatiebehandelingen met kruidensupple-
menten  gaven betere resultaten dan de behandelingen zonder de kruidensupplementen. Bij de verrijkte 
kooien was dit significant aantoonbaar, bij de volières was een trend aanwezig in het voordeel van deze 
‘triple’ behandeling. Opnieuw kon echter geen van de behandelingen een (zware) besmetting onder con-
trole houden. In de afdelingen waar de besmetting veel lager was, kon de infestatie met rode vogelmijt veel 
beter onder controle worden gehouden en was het effect van een behandeling ook veel groter. Dit bena-
drukt het belang van een behandeling in een vroeg stadium. Van zodra de behandelingen werden stop-
gezet werd er snel een snelle stijging van de rode vogelmijten gedetecteerd, wat aantoont dat de behan-
delingen tot op een zekere hoogte de populatie rode vogelmijten onder controle kunnen houden.  
Hoewel er uit dit onderzoek geen pasklare behandelingsstrategie is gekomen, wordt er wel aangetoond 
dat een combinatie van verschillende behandelingen een duidelijke meerwaarde heeft in het onder con-
trole houden of krijgen van een rode vogelmijtbesmetting.

Er is nood aan verder onderzoek, enerzijds naar het bepalen van de grenswaarde van vogelmijtpopulatie 
waarbij een (extra) behandeling dient worden toegepast en anderzijds naar het uitwerken van verschil-
lende compatibele en zelfs synergistische IPM strategieën die ideaal gezien tevens makkelijk en voor 
een aanvaardbaar budget toepasbaar zijn in de praktijk. Detectie van mogelijke residuen in eieren dient 
steeds te worden opgenomen in dergelijke studies.  

Het tweede luik van het project richt zich op de vraag : “In welke mate draagt een gestructureerde en 
planmatige begeleiding door de bedrijfsdierenarts bij tot een effectieve preventie en bestrijding van 
een rode vogelmijtbesmetting op het pluimveebedrijf?”. Het effect van de bedrijfsbegeleiding werd 
bestudeerd op twintig professionele leghennenbedrijven aan de hand van de zoötechnische resultaten 
van deze bedrijven en de monitoring van de rode vogelmijt.

Twintig leghennenbedrijven werden geselecteerd en opgedeeld in twee groepen: een groep van tien 
bedrijven met bedrijfsbegeleiding door de bedrijfsdierenarts en een controlegroep van tien bedrijven 
zonder bedrijfsbegeleiding. 

Voor de groep van controlebedrijven werd een praktische handleiding met adviezen en nuttige tips voor 
de bestrijding van bloedluizen geschreven en overhandigd.



57 Activiteitenverslag 2017/2018

De bedrijfsdierenarts werd in deze, voor hem vaak nieuwe, opdracht ondersteund. Als leidraad in de 
bedrijfsbegeleiding werd een sjabloon voor een bedrijfsspecifiek begeleidingsplan voorgesteld. Hij kon 
dit gebruiken om op basis van een risicoanalyse de gepaste beheersmaatregelen vast te leggen. Vóór 
de start van de bedrijfsbegeleiding kregen de bedrijfsdierenartsen eveneens een communicatietraining. 

Op alle bedrijven gebeurde een monitoring van de rode vogelmijt met vallen. Om de tellingen van de 
rode vogelmijt te standaardiseren werd een protocol voor automatische telling getest, vastgelegd en 
aan de bedrijfsdierenartsen overhandigd. Na het afsluiten van de opvolgingsperiode van de bedrijven 
werden de resultaten verzameld en verwerkt. 

De resultaten van de maatregelen tijdens de leegstand tonen dat het beste resultaat wordt bekomen als 
de stal zowel droog als nat gereinigd en daarna behandeld wordt. Tijdig, grondig en regelmatig behan-
delen verhoogt de effectiviteit van de behandelingen tijdens de productie.  

De grafische voorstelling van de monitorings- en zoötechnische resultaten toont een voordeel van de 
bedrijven met bedrijfsbegeleiding. 

Deze verschillen zijn evenwel niet statistisch significant in de gebruikte studieopzet. De monitorings- en 
zoötechnische resultaten van de deelnemende bedrijven uit de studieopzet laten niet toe om een signi-
ficant effect van de bedrijfsbegeleiding door de bedrijfsdierenarts aan te tonen. Het illegaal, ongewenst 
en onbewust gebruik van fipronil tijdens dit onderzoek heeft de studie beïnvloed. 



Plantengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des végétaux



59 Activiteitenverslag 2017/2018

RF 13/6278 SNEDEBAC

Snelle Detectie van infecties van BACterievuur in perenboomgaarden, perenboomkwekerijen en om-
geving met onbemande vliegtuigen

Coöordinator:  Dhr. Tom Deckers (pcfruit vzw)
Promotor:  Dr. Els Knaeps (VITO)
Onderzoekers:  Ir. Hilde Schoofs (pcfruit vzw)
   Dr. Stephanie Delalieux (VITO)

Toelage:   € 299.925
Periode :   1/2/2014 - 31/1/2017 (36 maanden)

Onderzoeksresultaten

Het project SNEDEBAC beoogde het op punt stellen van een snelle detectie van bacterievuur in peren-
boomgaarden met behulp van spectrale camera’s gemonteerd op UAVs (Unmanned Airborne Vehicles).

De opzet van het eerste werkpakket bestond uit het op punt stellen van een beeldverwerkingsketen voor 
de detectie van bacterievuurinfecties bij peer op basis van statische beeldopnames in de serre. Hierbij 
werden artificiële infecties geïnduceerd op ingepotte perenbomen. Er werd nagegaan in hoeverre de 
verschillende infectietypes (bloem-, scheut- of vruchtinfecties) onder serre-omstandigheden kunnen her-
kend worden d.m.v. spectrale beeldanalyse: de spectrale profielen van gezonde en kunstmatig geïnfec-
teerde planten werden vergeleken en bestudeerd om na te gaan welke spectrale regio’s relevante in-
formatie bevatten met betrekking tot de aanwezigheid van Erwinia amylovora. In het 1ste onderzoekjaar 
werd hiertoe een spectrale camera bevestigd in de nok van de serre. Plantfysiologische veranderingen 
t.g.v. artificiële infecties werden opgevolgd d.m.v. hyperspectrale contactmetingen met een spectroradio-
meter van geïnfecteerde en onderliggende blaadjes alsook d.m.v. metingen van chlorofyl en anthocya-
nine gehaltes in het blad. De chlorofyl metingen toonden aan dat geïnfecteerde bladeren geen sterke 
groei kenden in chlorofylgehalte meteen na infectie, in tegenstelling tot gezonde bladeren. Vanaf 5d na 
infectie vertoonden de geïnfecteerde bladeren een verhoogd anthocyanine gehalte. De spectroradio-
meter data werden geanalyseerd voor de golflengtes 450-900 nm. De index (740-820)/(740+820) en in 
een later stadium van infectie de index (475-680)/(475+680) bleek bruikbaar om infecties te detecteren. 
Uit de analyse van de hyperspectrale beelden, genomen met de spectrale Licris camera in de nok van 
de serre, bleek dat het niet eenvoudig is om vroegtijdig bloem- en scheutinfecties te detecteren. De 
snelle fenologische verandering in de plant zorgt immers voor een complexe spectrale tijdreeks die niet 
automatisch via patroonherkenning uit het beeld kan gehaald worden. Via handmatige selectie kon de 
evolutie van infecties wel opgevolgd worden. Hieruit bleek dat een gedetailleerde spectrale analyse wel 
toelaat om een spectraal onderscheid te maken tussen infecties en geen infecties doch het detecteren 
van geïnfecteerde bloemsteeltjes lijkt operationeel niet haalbaar vanuit de lucht.

In 2015 werden opnieuw soortgelijke serre-experimenten opgezet met extra aandacht voor het beter 
labelen van de geïnoculeerde blaadjes, maar zelfs met een betere labeling was het aanduiden van de 
exacte locatie van infecties op de foto’s zeer tijdrovend, subjectief en onbetrouwbaar (o.a. door snelle 
fenologische veranderingen). De metingen werden in 2015 niet enkel op geïnoculeerde bladeren, maar 
eveneens op de 6 bladeren erboven en 4 bladeren eronder uitgevoerd. Dit, enerzijds, omdat de geïno-
culeerde blaadjes snel afvielen en anderzijds, omdat zo de voortgang van de infectie doorheen de plant 
bestudeerd kon worden. Per bladtype werden de analyses uitgevoerd zoals in 2014. Ook hier werd 
aangetoond dat de toename in chlorofylwaarden niet zo sterk was in de geïnoculeerde bladeren t.o.v. de 
mock geïnoculeerde bladeren tot 7dpi. A.d.h.v. de spectroradiometer data werden de in 2014 geselec-
teerde indices berekend en geëvalueerd op hun succes om de infectie te identificeren per bladtype. De 
resultaten waren eerder teleurstellend (met C-waarden voor de ingeknipte bladeren van 0.75 en 0.55). 
Nieuwe SDVI-index berekeningen per bladtype gaven aan dat een best discriminerend vermogen (infec-
tie vs niet-infectie) behaald werd voor een SDVI die golflengtes 517nm en 600nm combineerden. Deze 
berekeningen werden echter per bladtype i.p.v. per meetdag gedaan en zijn dus niet direct vergelijkbaar 
met de meetresultaten van 2014. Door het verlies van veel ingeknipte blaadjes na enkele dagen na infec-
tie was eenzelfde analyse als in 2014 (ingeknipte bladeren per meetdag) statistisch niet haalbaar (minder 
bomen opgemeten in 2015 dan in 2014).
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Het tweede werkpakket omvatte het op punt stellen van een beeldverwerkingsketen van bacterievuur 
infecties bij peer op basis van statische beeldopnames in boomgaarden. In 2014 werden beelden verza-
meld in een zwaar geïnfecteerde ‘Conference’ boomgaard m.b.v. een Licris camera gemonteerd op een 
plukwagen.

Spectrale analyse werd uitgevoerd op deze beelden na lenscorrectie en omzetting naar reflectantiebeel-
den. Een “smoothing filter” diende toegepast om de ruis uit de beelden te halen. Echter, de technologie 
van de hyperspectrale camera’s was, sinds het begin van het project, zo snel geëvolueerd waardoor 
er ondertussen lichtgewicht hyperspectrale camera’s voorhanden waren die door een UAV gedragen 
kunnen worden. Elk beeld genomen vanuit de UAV is op zich een statische beeldopname waar verdere 
analyses op konden uitgevoerd worden (geïntegreerd in het derde werkpakket). Hierdoor was het niet 
nodig om verdere experimenten met de Licris camera, die meer ruisgevoelig is, uit te voeren. Vanaf 2015 
werd daarom ook meer aandacht besteed aan de UAV-beelden verworven met een hyperspectrale sen-
sor (Cosicam).

In het derde werkpakket werd een beeldverwerkingsketen op punt gesteld om bacterievuur infecties 
te detecteren in boomgaarden op basis van dynamische beeldopnames vanop UAVs. In het 1ste jaar 
van het project werden UAV vluchten (type ebee en octocopter) gedurende het seizoen uitgevoerd met 
een RGB-camera in een ‘Durondeau’ perceel met een sterke infectiedruk. Op het einde van het seizoen 
werd een bemande vlucht uitgevoerd met een microhyperspec camera. Uit de analyses van de beelden, 
genomen met de RGB-camera, bleek dat vroegtijdige herfstverkleuringen, mogelijks te wijten aan bac-
terievuur, duidelijk konden waargenomen worden. De aanwezigheid van de bodem zorgde echter voor 
verkeerde aanduidingen door de spectrale gelijkenis van de roodbruine ondergrond en de verkleurde 
bladeren. Het gebruik van hyperspectrale sensoren kan hiervoor een oplossing bieden. Het verwijderen 
van de bodem en achtergrond werd opgelost in 2015 door het gebruik van hoogtemodellen, maar de 
roodverkleuring veroorzaakt door onverenigbaarheid was niet te onderscheiden van een vroegtijdige 
herfstverkleuring door bacterievuurinfectie met een gewone RGB-camera. Daarom werden in 2015 ook 
UAV vluchten uitgevoerd met een Multispec camera, een Red Edge en een hyperspectrale cosicam 
sensor. Machine learning algoritmes werden toegepast op de spectrale data geëxtraheerd uit de hyper-
spectrale UAV-beelden om een onderscheid te maken tussen de geïnfecteerde en niet geïnfecteerde 
bomen. Beslissingsbomen werden opgesteld die met 86% accuraatheid een onderscheid konden maken 
(kappa=0.72) tussen zwaar geïnfecteerde (hoge infectiescore doorheen het seizoen) en niet geïnfecteer-
de (score 0 doorheen het seizoen) bomen. De spectrale banden 639nm, 627.5nm en 767.2nm werden 
hiervoor gebruikt. Naar analogie met de spectrale analyse in het eerste werkpakket op spectroradiome-
ter data opgemeten in de serre, werden eveneens SDVI-indices berekend op de UAV hyperspectrale 
gegevens. Voor deze data werden ook SDVI-indices berekend met eerste afgeleide spectra om een 
beter beeld te krijgen van de veranderingen in de Red Edge regio (steile overgang tussen lage VIS en 
hoge NIR reflectantiewaarden), die uit voorgaande analyses steeds belangrijk bleek om bacterievuur 
infecties te detecteren. De resultaten van deze analyse waren zeer bemoedigend voor de dSDVI index 
(D721.6-D780)/(D721.6+D780) met een hoog discriminerend vermogen (infectie-niet infectie) met c-in-
dex waarden boven 0.8. Deze index werd verder toegepast op de volledige dataset, met in acht name 
van al de scoreresultaten doorheen het seizoen. Naast de hyperspectrale UAV-beelden, werden ook de 
RGB-beelden van 2015 op analoge wijze geanalyseerd. De omrekening van DEM naar DSM werd ge-
daan om per vluchtdag een DTM te bekomen. Op basis daarvan werden de pixels verwijderd die geen 
betrekking hadden tot de fruitbomen (zoals gras en bodem). De perenbomen werden in elk UAV-beeld 
gelocaliseerd en geïdentificeerd, waarna de scoretabel toegevoegd werd aan de shapefile.

Op basis van de veldgegevens werden de bomen geklasseerd als geïnfecteerd of niet geïnfecteerd. In 
eerste instantie werd dit gedaan aan de hand van de scores die op dezelfde dag als de datum van het 
beeld waren genoteerd. Dit leidde echter tot fouten aangezien sommige bomen wel ziek waren, maar net 
op het scoremoment geen symptomen vertoonden. Dit maakt het zeer moeilijk om te beslissen of een 
boom ziek is op het moment dat ze gescoord worden of niet. Een éénduidige indicatie van ziek of niet-
ziek is dus niet echt mogelijk. Daarom werd beslist om de analyses opnieuw uit te voeren op bomen die 
doorheen gans het seizoen ziek waren bevonden en op bomen die nooit symptomen vertoond hadden 
(3de onderzoekjaar). De bomen werden niet enkel op boomniveau, maar ook op pixelniveau geanaly-
seerd in 2016. Met deze gedetailleerde pixel resultaten konden infectie probabiliteitskaarten opgemaakt 
worden. Dit zorgde ervoor dat de zeer lokale infecties toch gedetecteerd konden worden en niet verlo-
ren gingen door uit te middelen met gezonde pixels.
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Door gebruik te maken van 47 geselecteerde bomen (gezond vs. zeker ziek), kwamen gelijkaardige re-
sultaten tot uiting tijdens het verder op punt stellen van de beeldverwerking in 2016, maar hier kwamen 
vnl. golflengtes 611 en 784 nm naar voor als beste combinatie uit de TBM-analyse. In 2016 werd er ook 
een blue shift van de REIP (red edge inflection point) vastgesteld bij vergelijking van de geselecteerde en 
gezonde bomen. Echter, deze zieke bomen zijn niet representatief voor de bomen die maar sporadisch 
symptomen vertoonden. Hier werd de blue shift niet waargenomen. Deze golflengtecombinaties blijken, 
na toepassing op een andere boomgaard, de probleemhaarden duidelijk in kaart te brengen.

In het vierde werkpakket werd kennis verworven over de meest kritische perioden in de ontwikkeling van 
bacterievuur om het optimale tijdstip voor het uitvoeren van de UAV vluchten te bepalen. In elk onder-
zoekjaar werd het infectierisico tijdens de hoofdbloei bepaald a.d.h.v. waarschuwingsmodellen. Zo werd 
in 2014, hoewel de klimatologische omstandigheden niet optimaal waren voor bacterievuur infecties, 
toch een relatief hoge infectiedruk waargenomen bij peer. Er werden bacterievuur symptomen geno-
teerd gedurende het ganse groeiseizoen in de zwaar geïnfecteerde boomgaarden. In 2015 bleef het in-
fectierisico laag tijdens de hoofdbloei van peer. In nabloeiperiode en de zomermaanden was het warmer 
dan gemiddeld maar de maanden mei, juni en juli waren droge maanden terwijl in augustus veel neerslag 
viel. Onder de hoge infectiedruk in het zwaar geïnfecteerde ‘Durondeau’ perceel werden toch zeer veel 
infecties aangetroffen gedurende het ganse seizoen. Nieuwe scheutinfecties werden waargenomen tot 
begin september. In het ‘Conference’ perceel lag de infectiedruk opmerkelijk lager na een grondige op-
ruiming van de teler maar werden toch nog infecties waargenomen. In het ‘Durondeau’ perceel werden 
stalen genomen om de inocolumdruk te bepalen: in juli resulteerde de aanwezigheid van onrijpe geïn-
fecteerde vruchten met slijmvorming in een hoog bacterieel inoculum in de boomgaard. Gunstige infectie 
omstandigheden tijdens de bloei op het éénjarig hout van appel en meidoorn hebben in 2016 geleid 
tot een massale hoofbloei infectie bij deze waardplanten in de regio’s waar de infectiedruk hoog was. 
Desondanks werden de eerste symptomen pas waargenomen half juni. De warme temperaturen tijdens 
de maanden mei tot augustus resulteerden in een opbouw van de inoculum druk waarbij de neerslag in 
mei en juni zorgden voor verdere verspreiding van deze bacteriën met nieuwe infecties als gevolg en dit 
zowel op appel als op peer. Herhaalde onweders met hagel, in bijzonder de zware storm op 23 juni, leid-
de tot wondinfecties: wonden op scheuten, bladeren en vruchten werden geïnfecteerd (‘trauma blight’).

Naast het beoordelen van het infectierisico werd ook de mogelijke infectiedruk onderzocht door het 
bepalen van het epifytisch aanwezig bacterieel inoculum in de boomgaarden. In 2014 werden bacteriën 
uit bemonsterde nabloeiwijzen geïsoleerd. In 2015 werden zowel nabloeiwijzen, scheuten en vruchten 
gesampeld uit het zwaar geïnfecteerde ‘Durondeau’ perceel. Door de hoge infectiedruk in 2016 bleef de 
monstername niet beperkt tot peer maar werden ook stalen verzameld in geïnfecteerde appelplantages. 
De resultaten, bekomen via het wassen van de stalen en vervolgens uitplaten van het waswater in ver-
dunningsreeks op voedingsmedium, toonden aan dat in plantages met hoge infectiedruk, het aanwezi-
ge epifytisch inoculum sterk kan oplopen en bovendien toeneemt in de loop van het seizoen wanneer 
bacterievuur symptomen meer tot ontwikkeling komen. Op geïnfecteerde scheuten kon het epifytisch 
aanwezig inoculum oplopen tot 1.21 x 105 – 8.76 x 109 CFU/scheut terwijl door de slijmdruppeltjes op 
geïnfecteerde vruchten dit inoculum zelfs tot 2.02 x 109 – 1.78 x 1010 CFU /vrucht kon toenemen. Maar ook 
bij uiterlijk gezonde scheuten, gesampeld in de nabijheid van bacterievuur infecties werden epifytisch 
bacteriën aangetroffen (tot 4.5 x 104 CFU/scheut).

Het inschatten van het infectierisico aan de hand van waarschuwingsmodellen (tijdens hoofdbloei), op 
basis van de klimatologie tijdens nabloeiperiode, de bacterievuurhistoriek van het perceel en een bepa-
ling van het aanwezige inoculum zijn belangrijk voor de timing van bacterievuur monitoring: immers ook 
onder minder gunstige omstandigheden kunnen in boomgaarden met hoge infectiedruk toch sympto-
men tot ontwikkeling komen en afhankelijk van de weersomstandigheden kan het soms enige tijd duren 
eer infecties effectief tot uiting komen. Verder werd het belang van een meermaals monitoring geduren-
de het seizoen (b.v. einde mei, eind juni/begin juli, eind augustus) aangetoond.
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RT 13/12 BIOGAMI 3 

Blootstelling en risicobeoordeling van biogene aminen voor de Belgische bevolking

Coördinator:  Prof. Bruno De Meulenaer (UGent)
Promotor:  Prof. Frank Devlieghere (UGent)
Onderzoeker :  Dr. ir. Liesbeth Jacxsens (UGent)

Toelage:   € 250.000
Periode:   1/5/2014 - 28/2/2017 (34 maanden)

Onderzoeksresultaten

Dit project beoogde meer inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en blootstelling van de Belgische 
bevolking aan biogene aminen. Gefocusseerde biogene aminen zijn histamine, tyramine, tryptamine, 
putrescine, cadaverine en fenylethylamine. Ze kunnen gevormd worden tijdens fermentatie (niveau pro-
ductieproces) of bederf van levensmiddelen (niveau bewaring en verhandeling in distributiesector). Mo-
menteel is de wetgeving beperkt tot histamine in bepaalde vissoorten.

Een optimalisatie van chemische analysetechnieken werd uitgevoerd in functie van de verschillende te 
onderzoeken matrices (zijnde gehakt, wort, imitatie chocolade, imitatie yoghurt, witte kool) voor de range 
aan opgenomen biogene aminen en de vrije aminozuren als precursor voor de aanmaak van biogene 
amines. Ook werd een microbiologische analyse van de begeleidende flora in de levensmiddelen uitge-
voerd. 

Een preliminaire databank met beschikbare concentratiedata aan biogene aminen in gekende levens-
middelen zoals vis en visserijproducten en een uitgevoerde screening van minder geassocieerde le-
vensmiddelen met biogene aminen (zoals verse groentenen fruit, voorverpakt) leidde tot de optimalisatie 
van een staalnameplan. Dit staalnameplan omvatte levensmiddelen aanwezig op de Belgische markt, en 
(hoofdzakelijk) in België geproduceerd, die worden geassocieerd met de productie van biogene aminen. 
Het betrof plantaardige en dierlijke producten en gefermenteerde en niet-gefermenteerde producten. 
De uitgevoerde analyses op dag van aankoop en na bewaring, verschafte inzicht in de concentraties aan 
de verschillende biogene aminen en vrije aminozuren, de hoeveelheden micro-organismen en de types 
micro-organismen aanwezig. De variabiliteit aan biogene aminen binnen eenzelfde type staal werd ook 
nagegaan. Deze screening werd afgerond voor alle groepen levensmiddelen (plantaardige producten: 
chocolade, bier, olijven, zuurkool en dierlijke producten: vleesbereidingen en vleesproducten, kazen & 
yoghurt, vis en visserijproducten met focus op niet-scombroïde soorten). Er werden 439 stalen onder-
zocht. De data werden overgezet in een EFSA-databank format.

Deze bekomen resultaten werden verder onderworpen aan een statistische analyse. Hierbij werden 
diverse statistische testen uitgevoerd om significante verschillen tussen dierlijke/plantaardige levens-
middelen, gefermenteerde/niet-gefermenteerde levensmiddelen, binnen de groepen levensmiddelen 
de meest determinerende biogene amine te bepalen alsook om correlaties terug te vinden tussen de 
biogene amines en hun precursoren (vrije aminozuren) en ook de correlatie tussen de biogene amines 
en de vastgestelde microbiologische kwaliteit.

De bekomen databank van biogene amines is uiteindelijk gebruikt voor de uitvoering van een proba-
bilistische blootstellingsberekening. Een nieuwe aanpak werd voorgesteld voor de berekening van de 
gecombineerde inname van verschillende biogene amines samen op molbasis in plaats van concentra-
tiebasis. Er werd een link gemaakt worden naar de beschikbare toxicologische informatie om tot een 
risicokarakterisatie te komen en finaal een risk ranking van relevante van associatie levensmiddel/type 
biogene amine te verkrijgen. 

De uitkomst van dit project kan risicomanagers helpen om niet enkel te focussen op histamine in scom-
broïde vissoorten maar ook andere biogene amines in andere types van levensmiddelen verder te on-
derzoeken via monitoring, en het creëren van inzichten bij de andere actoren in de voedselketen, met 
name de voedselproducerende bedrijven en distributiebedrijven. Daarnaast geeft het project ook inzicht 
in het uitvoeren van een cumulatieve blootstellingsberekening waarbij de groep aan biogene amines 
in rekening wordt gebracht i.p.v. enkel histamine in vis zoals tot nu toe werd uitgevoerd, zowel door de 
Codex Alimentarius alsook EFSA. 
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RT 14/10 PASFOOD 2

Exposition alimentaire de la population belge (adultes et enfants) aux alcaloïdes pyrrolizidiniques

Coordinateur :   Dr. Séverine Goscinny (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. De Ridder Karin (Sciensano)
   Dr. Els van Hoeck (Sciensano)
   Dr. Mirjana Andjelkovic (Sciensano) 
Chercheur :  Dr. Jean-François Picron (Sciensano)

Subside :   € 250.000
Période :   1/1/2015 – 30/6/2017 (30 mois)

Résultats des recherches

Les alcaloïdes pyrrolyzidiniques (PAs) sont des métabolites secondaires exclusivement produits par 
les plantes, ils sont potentiellement transférables dans l’alimentation humaine et toxiques à très faibles 
doses L’objectif premier du projet PASFOOD était de fournir les niveaux de concentration de PAs et de 
leurs oxydes (PANOs) dans des produits alimentaires ciblés sur le marché belge afin de réaliser une 
étude d’exposition alimentaire à ces protoxines hépatotoxiques naturelles pour la population belge. Ces 
contaminants peuvent en effet être transférés dans les aliments d’origine animale ou végétale et pour-
raient constituer un problème de santé publique. A cette fin, le développement de méthodes analytiques 
efficaces était indispensable pour détecter la présence de ces composés à de très faibles niveaux, de 
l’ordre du ppt et du ppb. 

Des méthodes analytiques basées sur une extraction des analytes et d’une purification par SPE, suivies 
d’une séparation UPLC et d’une détection MS/MS ont été développées pour l’analyse de 16 PAs et 14 
PANOs. La préparation des échantillons et les méthodes instrumentales ont été optimisées afin d’obtenir 
la meilleure sensibilité possible. Neuf méthodes analytiques ont ainsi été validées et les paramètres de 
validation ont correspondu avec les critères tolérés par les Directives 2002/657/CE et SANTE/11945/2015 
dans une très large majorité des cas. De plus, les limites de quantification (LOQs) atteintes étaient sou-
vent plus faibles que celles attendues lors de l’appel à projets.

Un plan d’échantillonnage structuré a été établi pour plus de 1100 échantillons vendus sur le marché 
belge, couvrant 7 groupes alimentaires (700 échantillons étaient initialement prévus). Les produits ciblés 
étaient largement diversifiés : miel, bonbons et snacks à base de miel, lait, produits laitiers, viande (trans-
formée), produits à base de foie, salades pré-emballées, mélanges d’herbes et d’épices, thés, tisanes, ice 
teas et compléments alimentaires à base de plantes ou de produits de la ruche. Il est intéressant de noter 
que nous avons eu l’opportunité d’obtenir tous les miels produits sur le territoire belge.

Les données de concentrations obtenues au cours du projet ont été comparées à celles publiées par 
l’EFSA (European Food Safety Authority). Les miels de supermarchés étaient plus contaminés que ceux 
produits en Belgique, et de hauts niveaux d’europine ont été rapportés pour la première fois dans cette 
matrice. Les PAs observés dans les échantillons positifs parmi les échantillons belges étaient en accord 
avec la flore récurrente du pays. Les bonbons et snacks à base de miel étaient très faiblement contami-
nés. 

Contrairement aux données rapportées par l’EFSA, la contamination des produits d’origine animale (lait, 
produits laitiers et produits carnés) était dominée par les N-oxydes, ce qui remet en question les résultats 
de précédentes études qui relataient que les PANOs seraient dégradés ou convertis en PAs au cours du 
processus de digestion des ruminants. Cependant, les niveaux détectés dans ces matrices étaient faibles 
(de l’ordre du ppt). En accord avec l’organe cible principal des PAs/PANOs, les produits à base de foie 
étaient les plus contaminés parmi les échantillons de viandes, et principalement les produits à base de 
viande de canard. 

De manière très surprenante, de très hautes concentrations de composés du type héliotrine (de l’ordre 
du ppm) ont été détectées dans des mélanges d’herbes et d’épices pour pizza et spaghetti. Quelques 
mélanges de salades étaient aussi contaminés par des végétaux inattendus produisant des PAs. A 
notre connaissance, les études ciblées sur la détection de PAs et PANOs dans les salades et mélanges 
d’herbes et d’épices sont très rares. Au vu de ces résultats, ces matrices devraient faire l’objet d’études 
plus systématiques.
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Les thés et herbes pour tisanes contenaient de hauts niveaux d’une large gamme de contaminants de 
type PAs/PANOs. Une stratégie d’enrichissement originale a permis de mettre en lumière que le transfert 
des PAs/PANOs de la matière végétale sèche à l’infusion n’était pas total : seuls 16 à 26% de la contami-
nation est transférée dans l’infusion. Cette nouvelle approche pour quantifier les PAs et PANOs dans les 
infusions de thés ou d’herbes est significativement différente de la stratégie adoptée par l’EFSA, qui ap-
plique un simple facteur de dilution pour évaluer la contamination d’une infusion à partir d’un extrait sec. 
En conséquence, des différences majeures apparaissent par rapport aux concentrations préalablement 
rapportées : les niveaux de contamination sont plus faibles, mais surtout plus réalistes. 

Enfin, les compléments alimentaires contenaient des concentrations massives de PAs, mais leur concen-
tration dépendait fortement de la présence de plantes connues pour produire des PAs dans leur com-
position. En effet, quelques végétaux illégaux selon l’AR 29/08/1997 ont été retrouvés dans des com-
pléments alimentaires obtenus en ligne, et l’AFSCA a été informée pour plusieurs dépassements des 
niveaux tolérés en PAs. La contamination des compléments alimentaires à base de produits de la ruche 
était dominée par les échantillons de pollens, les autres types de préparations étaient largement moins 
contaminés. Pour toutes les matrices étudiées, la contribution majeure à la contamination était due aux 
PAs de type lycopsamine et senecionine.



66Rapport d’activités 2017/2018

RT 14/11 NICOTIMUS 1

Nicotine in gekweekte paddenstoelen: contaminatie of endogene biosynthese?

Coördinator:  Dr. Lieve Herman (ILVO)
Promotoren:   Dr. Els Daeseleire (ILVO)
   Mevr. Nancy Pyck (INAGRO)
Onderzoekers:  Mevr. Séverine Danschutter (ILVO)
   Mevr. Petra De Neve (ILVO)
   Dhr. Patrick Lannoy (INAGRO)
   Dr. Patrick Sedeyn (INAGRO)
   Dr. Daan Van Elst (ILVO)
   Dr. Els Van Pamel (ILVO)

Toelage:   € 261.000
Periode:   1/5/2015 – 30/4/2017 (24 maanden)

Onderzoeksresultaten

Dit onderzoek was gericht op het genereren van meer inzichten met betrekking tot de oorsprong van 
nicotine dat (onder bepaalde omstandigheden) reeds werd vastgesteld in vers gekweekte champignons. 
Nicotine werd in het verleden ingezet als bestrijdingsmiddel tegen insecten, maar gezien het toxicolo-
gisch risico werd het gebruik van nicotine voor deze toepassing verboden. Nicotine werd voor het eerst 
en op grote schaal gedetecteerd in wilde, gedroogde paddenstoelen (voornamelijk boleten uit China) in 
2009. Naar aanleiding van dit incident werden specifieke Maximale Residu Limiet (MRL)-waardes voor 
nicotine in wilde paddenstoelen gedefinieerd. De MRL-waarde voor nicotine in verse, gekweekte pad-
denstoelen werd niet gewijzigd en voor deze producten geldt de standaardlimiet van 0,01 mg/kg. Deze 
MRL-waardes worden, gezien de onduidelijkheid over de origine van nicotine in paddenstoelen, als tij-
delijk beschouwd en dienen elke twee jaar opnieuw geëvalueerd te worden. Verschillende hypotheses 
die de aanwezigheid van dit toxine in paddenstoelen zouden kunnen verklaren, werden vooropgesteld. 
Tot de mogelijke exogene factoren behoren onder andere het illegaal gebruik van nicotine als insecti-
cide, opname van nicotine uit verontreinigd teeltmateriaal en kruiscontaminatie met tabak en/of tabak-
sproducten. Een andere verklaring werd gezocht in de aanmaak van nicotine door de paddenstoel zelf 
(endogene hypothese). 

In dit project werd onderzoek verricht naar zowel de mogelijk endogene als exogene bronnen voor 
de aanwezigheid van nicotine in verse, gekweekte champignons. Het onderzoek beschouwde zowel 
de teelt als de naoogstfase. In eerste instantie werd nagegaan wat de oorsprong van de contaminatie 
met nicotine kon zijn op basis van een doorlichting van de paddenstoelenteelt. Aan de hand van een 
bevraging van de sector werd een oplijsting gemaakt van de verschillende grondstoffen en het eventu-
ele risico ten aanzien van nicotinecontaminatie in deze grondstoffen. Hieruit bleek dat controles op de 
aanwezigheid van nicotine in de grondstoffen gebruikt bij de teelt van champignons slechts in beperkte 
mate worden uitgevoerd. Deze analyses beslaan voornamelijk de grondstoffen voor de productie van 
bijvoedmiddelen en blijken steeds negatief. Mogelijke gevaren voor verontreiniging met nicotine zouden 
zich kunnen voordoen bij kippenmest (een ingrediënt van compost) en/of kippenverenmeel (een ingre-
diënt van bijvoedmiddel) door het illegale gebruik van nicotine als bestrijdingsmiddel tegen bloedluis bij 
kippen. Daarnaast zou paardenmest (een ingrediënt van compost), eventueel nicotine kunnen bevatten 
als gevolg van het illegale gebruik van nicotinepreparaten bij sportpaarden. 

Een vloeistofchromatografische-massaspectrometrische analysetechniek werd ontwikkeld en gevali-
deerd voor de bepaling van nicotine, putrescine en nicotinezuur in champignons en voor nicotine in 
dekaarde en compost. Gelet op de uiteenlopende chemische eigenschappen van de onderzochte doel-
witmolecules, werd gebruik gemaakt van ‘dilute and shoot’-LC-MS/MS na zure extractie van de cham-
pignonmatrix. Voor nicotine in dekaarde en compost werd een op QuEChERS gebaseerde extractie- en 
opzuiveringsprocedure uitgewerkt. Beide methodes voldoen aan de verschillende validatieparameters 
gestipuleerd in Beschikking 2002/657/EC. 

Vervolgens werd het gehalte aan nicotine bepaald in champignons gekweekt onder gecontroleerde, 
gangbare praktijkomstandigheden. Er werd nagegaan of endogene biosynthese van nicotine in ge-
kweekte champignons plaatsvindt en of verschillende bewaaromstandigheden een effect hebben op 
dit proces. Een voorafgaande inspectie van de grondstoffen uit de teelt toonde aan dat insignificante 
hoeveelheden nicotine sporadisch werden waargenomen in dekaarde, compost en in de ingrediënten 
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van dekaarde. Deze gehaltes zijn echter dermate laag dat het uitgangsmateriaal als “blanco” kan wor-
den beschouwd. Er werd geen nicotine in bijvoeding teruggevonden. Dit blanco uitgangsmateriaal werd 
gebruikt om de champignons op te kweken. Champignons werden geoogst tijdens drie plukweken met 
drie opeenvolgende plukdagen per plukweek. Deze stalen werden verdeeld over drie categorieën (vers, 
versneden en versneden/gegaard) en deze stalen werden per categorie bij verschillende temperaturen 
en tijdspannes bewaard. Om een vollediger beeld te krijgen, werden in deze stalen naast nicotine ook 
de gehaltes van de nicotinebiosyntheseprecursoren nicotinezuur en putrescine bepaald. Er kon geen ni-
cotine worden vastgesteld in zowel de intacte stalen als in de verwerkte stalen, noch in de bewaarde sta-
len. Telkens werd in de chromatogrammen ofwel geen signaalpiek ofwel een insignificante signaalpiek 
waargenomen (signal-to-noise waardes lager dan 3 en/of een waarde lager dan de detectielimiet: 1,63 
µg/kg vers gewicht). Nicotineproductie in intacte gekweekte champignons werd dus niet vastgesteld. 
Er werd evenmin een effect van de behandeling of ongunstige bewaaromstandigheden waargenomen. 
Daarentegen werden in alle onderzochte stalen aanzienlijke hoeveelheden putrescine en nicotinezuur 
aangetroffen. Voornamelijk de stalen met langere bewaartijden en hogere bewaartemperaturen hadden 
een verhoogd gehalte aan de beide precursoren. Aanwezigheid van deze moleculen is dus niet voldoen-
de om de hypothese van endogene productie van nicotine door gekweekte champignons te staven.

Gezien de volledige genoomsequentie van de champignon (A. bisporus) gekend is, werd een in silico 
analyse uitgevoerd naar de aanwezigheid van de genen noodzakelijk voor de biosynthese van nicotine 
(zoals gekend bij de tabaksplant). Slechts de genen die instaan voor de aanmaak van de nicotineprecurs-
oren werden teruggevonden, echter voor de volgende (sleutel)stappen in de biosynthese van nicotine 
werden geen overeenkomstige genen teruggevonden: NtPMT, NtMPO, NtA622 en NtBBL. Ook op ge-
netisch vlak werden daardoor geen verdere indicaties gevonden dat A. bisporus endogeen nicotine kan 
aanmaken.

Gezien endogene biosynthese niet aangetoond werd, werd verder onderzocht in hoeverre exogene 
oorzaken een verklaring kunnen bieden. Enerzijds werd de mogelijke opname en/of accumulatie van 
nicotine vanuit besmet teeltmateriaal onderzocht en anderzijds werd nagegaan in hoeverre nicotinecon-
taminatie afkomstig kan zijn van tabaks- of rookresiduen. Opname van exogeen nicotine werd in de 
literatuur reeds beschreven voor enkele gisten en planten. In 2013 werd door Inagro een gelijkaardige, 
oriënterende proef rond opname/accumulatie van nicotine door champignons uitgevoerd. Echter, over-
dracht van nicotine vanuit het teeltmateriaal naar de champignon werd toen niet vastgesteld. Bovendien 
bleek het artificieel besmette teeltmateriaal op het einde van de teelt geen nicotine meer te bevatten. 
Daarom werd in onderhavig project een voorbereidend experiment opgezet om na te gaan in hoeverre 
nicotine in teeltmateriaal afgebroken wordt. Hierbij werden dekaarde, compost en doorgroeide compost 
kunstmatig met nicotine belast aan 3 mg/kg. Deze grondstoffen werden vervolgens gedurende 144 uur 
geïncubeerd bij 25 °C, waarbij op geregelde tijdstippen een staal verzameld werd teneinde een kinetiek 
te kunnen opstellen. Daarnaast werd een tweede reeks grondstoffen voor incubatie eerst gesteriliseerd 
door het testmateriaal te autoclaveren (30 min., 120 °C). Uit dit experiment bleek dat nicotine in deze 
grondstoffen relatief snel afgebroken wordt. Ook in geautoclaveerde grondstoffen werd een daling van 
de gehaltes aan nicotine waargenomen. Echter, deze trend was minder uitgesproken in vergelijking met 
niet-steriele stalen, wat duidt op de invloed van microbieel metabolisme. Gezien het tijdsverloop tussen 
opstart en eerste pluk, kan er verwacht worden dat indien nicotine aanwezig is in deze grondstoffen of 
artificieel wordt toegediend, de snelle metabolisatie ervoor zal zorgen dat er in de grondstoffen geen 
nicotine meer overblijft die door de champignons opgenomen kan worden. Naast de aanwezigheid van 
nicotine in het teeltsubstraat, is het ook noodzakelijk dat de champignon nicotine effectief kan opnemen. 
Om dit na te gaan, werd mycelium van A. bisporus op een steriele voedingsbodem geënt. Het myceli-
um werd vervolgens overgeplaatst op voedingsbodems verrijkt met nicotine. Bovenop het agarmedium 
werd bijkomend steriele cellofaan aangebracht waarop het mycelium zich verder kon ontwikkelen. Deze 
extra stap werd uitgevoerd om te verhinderen dat tijdens het oogsten van het mycelium accidenteel 
verrijkt groeimedium mee bemonsterd werd. Analyse van deze stalen toonde aan dat mycelium in hoge 
mate nicotine opneemt. Echter, zoals reeds beschreven werd, zal de snelle afbraak van nicotine in het 
teeltmateriaal er in de praktijk voor zorgen dat er geen nicotine meer overblijft die effectief opgenomen 
kan worden.

Een andere mogelijke exogene bron van nicotine zijn tabaksproducten of residuen van het verbruik van 
tabaksproducten. Via contact met de handen van bijvoorbeeld rokend personeel kan tijdens het oog-
sten/manipuleren van de champignons of het analyseren van stalen in het labo accidentele verontreini-
ging met nicotine plaatsvinden. Daarnaast adsorbeert nicotine ook gemakkelijk aan diverse oppervlaktes 
en aan stofpartikels. Zo bleek ondermeer stof uit het labo ook nicotine te bevatten. 
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Het effect van de overdracht van nicotine via de handen van rokers naar champignonstalen werd onder-
zocht door champignons van één recipiënt naar een ander handmatig over te plaatsen enerzijds door 
een roker en anderzijds door een niet-roker. Stalen werden eerst aangeraakt vóór het roken. Daarna wer-
den stalen overgebracht na het roken van één sigaret door de roker en het meeroken door de niet-roker. 
Een volgende reeks stalen werd overgezet door de roker en niet-roker na het wassen van de handen 
na het roken. Er werd geen nicotine aangetroffen op stalen die door de niet-roker werden aangeraakt. 
Daarentegen werd nicotine aangetroffen in champignons wanneer deze gemanipuleerd werden door de 
roker zowel vóór als na het roken, in dit laatste geval zorgde dit voor niet-conforme champignonstalen. 
Echter, er werd geen overdracht van nicotine naar de champignonstalen vastgesteld indien de handen 
na het roken grondig gewassen werden. Er werd ook aangetoond dat nicotine van rokershanden en 
vanop besmette handschoenen overgezet kan worden op kunststof pipettips. Specifieke aandacht moet 
daarom besteed worden tijdens de oogst, staalnames, staalvoorbereiding en analyses voor het vermij-
den van contaminatie van de stalen met rookresiduen teneinde het risico op vals-positieve resultaten in 
te perken. 

Hoewel de analyses voor de aanwezigheid van pesticides uitgevoerd worden op het rauwe product, is 
het een gekend fenomeen dat tijdens de bereiding van voedsel het gehalte aan pesticides daalt. Daarom 
werd de invloed van enkele bewerkingen (waaronder wassen, borstelen, koken, stomen en microgolfga-
ren) op het gehalte aan nicotine in champignons onderzocht. Champignons werden daarvoor artificieel 
gecontamineerd door deze onder te dompelen in een oplossing waaraan nicotine werd toegevoegd. Er 
werd geen reductie aangetroffen in gecontamineerde champignons die gewassen (98,5 ± 3,0 %) en die 
geborsteld werden (98,5 ± 1,2 %). Champignonstalen die bereid werden, hadden lagere gehaltes aan 
nicotine in vergelijking met controlestalen: koken (72,3 ± 4,7 %); stomen (87,2 ± 3,2 %) en microgolfberei-
ding (83,5 ± 5,8 %). Een geringe reductie van het nicotinegehalte is dus mogelijk via de bereiding van 
champignons, waardoor de totaal geconsumeerde hoeveelheid nicotine uiteindelijk minder zal bedragen 
in vergelijking met het rauwe product. 

Algemeen kon in dit project geen endogene nicotineproductie worden vastgesteld voor verse, gekweek-
te champignons. Deze bevinding werd ondersteund door de in silico analyseresultaten van het genoom 
(DNA) van Agaricus bisporus waaruit bleek dat niet alle genen nodig voor nicotineproductie konden wor-
den teruggevonden. Voor wat exogene contaminatiemogelijkheden betreft, bleek dat nicotine-verrijkt 
teeltsubstraat niet aan de basis ligt van nicotine in paddenstoelen, maar dat er een contaminatierisico 
bestaat van nicotineresiduen tijdens de oogst of analyse van paddenstoelen in het laboratorium. Dit laat-
ste is het gevolg van de persistente aanwezigheid van nicotine in de omgeving (vb. stof, labomateriaal) en 
op de handen van rokers, maar kan vermeden worden door het toepassen van goede praktijken tijdens 
oogst, verwerking en analyse.
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RT 14/12 FLAREFOOD

Monitoring van de aanwezigheid van gebromeerde vlamvertragers in levensmiddelen

Coördinator:  Ir. Joris Van Loco (Sciensano)
Promotoren:  Prof. Adrian Covaci (UA)
   Dr. Stefan Voorspoels (VITO NV)
Onderzoekers:  Dr. Svetlana V. Malysheva (WIV-ISP)
   Dr. Séverine Goscinny (WIV-ISP)
   Dr. Giulia Poma (UA)
   Ir. Griet Jacobs (VITO NV)

Toelage:   € 200.000
Periode:   1/3/2015 - 28/2/2017 (24 maanden)

Onderzoeksresultaten

De primaire doelstelling van het project was om te antwoorden op de EU-aanbeveling inzake de monito-
ring van gebromeerde vlamvertragers (BFRs) in levensmiddelen (Commission Recommendation 2014/118/
EU). Er is te weinig informatie over de aanwezigheid van BFRs in levensmiddelen, hetgeen een precieze 
blootstellingsinschatting door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) verhindert.

In lijn met de EU-aanbeveling inzake de aanwezigheid van BFRs werden de volgende doelverbindingen 
beschouwd: polybroomdifenylethers (PBDEs): congeneren BDE-28, -47, -49, -99, -100, -138, -153, -154, 
-183, and BDE-209; opkomende BFRs (EBFRs): (bis(2-ethylhexyl) tetrabroomftalaat  (TBPH), 2-ethylhexyl 
2,3,4,5-tetrabroombenzoaat (TBB), bis-(2,4,6-tribroomfenoxy) ethaan (BTBPE), hexabroombenzeen (HBB); 
hexabroomcyclododecanen (HBCDDs): α-, β-, γ- hexabroomcyclododecaan; tetrabroombisfenol A (TBB-
PA) en analogen: TBBPA en mogelijk TBBPA bismethyl ether (TBBPA-BME), TBBPA bis(2-hydroxyethyl) 
ether (TBBPA-BOHEE), TBBPA bisallyl ether (TBBPA-BAE), TBBPA bis(glycidyl ether) (TBBPA-BGE), TBB-
PA bis(2,3-dibroompropyl)ether (TBBPA-BDBPE)); tetrabromobisfenol S (TBBPS), TBBPS bismethyl ether 
(TBBPS-BME);  en gebromeerde fenolen (BrPhs) en derivaten (2,4,6-tribromofenol (246-TBP), 2,4-dibro-
mofenol (24-DBP), 4-bromofenol (4-BP), 26-dibromofenol (26-DBP) and 246-tribromoanisole (246-TBA)); 
dechlorane plus (DPs) werd vrijwillig aan de lijst van de FRs toegevoegd. 

Vanwege de verschillende aard van de target BFRs, werden twee analytische methoden gebaseerd op 
gaschromatografie gekoppeld met electron capture negatieve ionen massaspectrometrie (GC-ECNI/MS) 
en vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) ontwikkeld en in-house gevalideerd. 

Concentraties van de doelverbindingen werden gemeten in 183 samengestelde voedingsmonsters van 
diverse categorieën (incl. monsters van vis/zeevruchten, oliën/vetten, melk en melkproducten, babyvoe-
ding, vlees, eieren, graan, aardappelen/groenten en andere levensmiddelen). Er werd gekozen voor poo-
ling van de monsters (d.w.z. verschillende levensmiddelen van dezelfde voedingsgroep gemengd om 
één uniek monster te krijgen) om hoge analysekosten voor individuele voedingsmiddelen te vermijden. 
De samengestelde monsters werden bereid door het toevoegen van gelijke hoeveelheden van elk af-
zonderlijk monster.

Tijdens het eerste deel van het project werd een betrouwbare analytische methode geoptimaliseerd en 
gevalideerd voor de kwantitatieve bepaling van polybroomdifenylethers (PBDEs) en nieuwe, GC-compa-
tibele vlamvertragers (emerging flame retardants, EFRs) in voedselmatrices. Door de ontwikkeling van 
een protocol met een hoge extractie-efficiëntie en opzuivering kon de methode worden toegepast voor 
de accurate identificatie en kwantificatie van de gebromineerde stoffen in de 183 samengestelde voe-
dingsmonsters, elk met hun specifieke eigenschappen en vetpercentages.

De stalen werden geëxtraheerd met acetonitril (ACN) en tolueen, verdere opzuivering werd uitgevoerd 
door een tweestaps-protocol (Florisil® en aangezuurde silica (AS)). De kwantificatie van PBDEs en EFRs 
werd uitgevoerd met een gaschromatograaf gekoppeld aan een massaspectrometer met een elec-
tron-capture negatieve ionisatie bron (GC-ECNI/MS) in Selected Ion Monitoring (SIM)-modus. De metho-
de voldeed aan de kwantificatielimieten (Limit of Quantification, LOQ) volgens de Aanbeveling 2014/118/
EU van de Europese Commissie (10 pg/g ww voor PBDEs, 100 pg/g ww voor TBA, en 1000 pg/g ww voor 
EFRs). Omwille van technische contaminatie in het labo, werd BDE-209 aangetroffen in de technische 
blanco’s, waardoor de LOQ tienmaal hoger lag dan de toegestane LOQ.



70Rapport d’activités 2017/2018

Van de bestudeerde FRs waren PBDEs de voornaamste contaminanten in de meeste voedingsmiddelen, 
de lower bound (LB) gemiddeldes voor de totale PBDEs concentraties varieerden van 17 ± 61 pg/g ww in 
babyvoeding tot 1029 ± 3564 pg/g ww in kazen, waarin tot 16888 pg/g ww aan PBDEs werden aangetrof-
fen. Volgens de literatuur was BDE-47 de meest voorkomende congeneer in vismatrices (gedetecteerd in 
80 % van de stalen), samen met BDE-209 en BDE-100. Kaas, vlees en aardappelen waren voornamelijk 
gecontamineerd met BDE-209 (95-100 % van de stalen). Waarschijnlijk is deze contaminatie opgetreden 
tijdens de verwerking van de matrices in de voedingsindustrie (voor aankoop) en tijdens de verwerking 
van de stalen in het labo (na aankoop). BDE-49 en BDE-209 waren de enige congeneren die gedetec-
teerd werden in babyvoeding, eieren, en graanproducten. 

Voor de EFRs werd voornamelijk TBA aangetroffen in vis- en zeevrucht-matrices (LB-gemiddelden tot 
358 ± 865 pg/g ww), maar dit is waarschijnlijk te wijten aan de natuurlijke productie ervan door algen, 
bacteriën, fungi en sponzen in de biotoop, eerder dan aan industriële contaminatie. In andere matrices 
werden lagere contaminatiewaardes aangetroffen (10 pg/g ww tot 252 pg/g ww in salami). Deze contami-
natie is waarschijnlijk opgetreden tijdens de verwerking van de producten in de industrie (voor aankoop) 
en tijdens de staalverwerking in het labo (na aankoop). TBPH werd enkel teruggevonden in plantaardige 
oliën (350 pg/g ww) en foie gras (202 pg/g ww). DPs werden aangetroffen in Emmenthal, kwarteleieren 
en Boudin Noir varkensvlees (tussen 20 en 507 pg/g ww). De waardes voor andere EFRs (HBB, TBB, BTB-
PE) waren in alle matrices lager dan de LOQ. Melk-, dessertproducten-, babyvoeding-, schaaldieren- en 
aardappel-matrices hadden niet-kwantificeerbare hoeveelheden PBDEs en EFRs.

Het tweede analytisch luik van het project omvatte de ontwikkeling en in-house validatie van een UH-
PLC-MS/MS-gebaseerde analytische methode voor het kwantificeren van HBCDDs, TBBPA en BrPhs in de 
verschillende voedselcategorieën. Voor de extractie van TBBPS werd een mengsel van ACN en mieren-
zuur gebruikt, gevolgd door een opzuivering met de EMR-Lipid dSPE kit. Voor de analyse van de andere 
target BFRs werd een mengsel van hexaan en dichloromethaan gebruikt gevolgd door een opzuivering 
met AS. BFR concentraties werden gemeten door middel van een ACQUITY UPLC systeem gekoppeld 
met een Xevo-TQ-S massaspectrometer in ESI(-)-modus. LOQs van de doel-BFRs voor de verschillende 
voedingsmatrices varieerden van 4 pg/g ww (b-HBCD in kabeljauw) tot 8 ng/g ww (26-DBP in olie). Van 
alle BFRs vertoonde 26-DBP de hoogste LOQs. Dit werd toegeschreven aan een veel lager MS-signaal 
van 26-DBP in vergelijking met de andere BFRs. In het algemeen werden lagere LOQs opgetekend voor 
vis, vlees en melk. TBBPA-derivaten en TBBPS-BME werden uiteindelijk niet in de LC-MS/MS-methode 
opgenomen omwille van een slecht MS-signaal, en als gevolg daarvan te hoge LOQ-waarden.

Uit de LC-MS/MS-analyse van 183 samengestelde voedingsmiddelen bleek dat 40% van de stalen tot 
op zekere hoogte met de (LC-compatibele) doel-BFRs waren gecontamineerd. Het BFR-gehalte in alle 
voedingsmiddelen varieerde van ‘<LOQ’ tot 23 ng/g ww (4-BP in koningskrab in blik) met een gemiddeld 
gehalte van 77 pg/g ww en een mediaan van ‘<LOQ’. Het grootste aantal positieve stalen werd in de 
groep ‘vis en visproducten’ waargenomen. 246-TBP was de meest voorkomende BFR in alle voedings-
middelen gevolgd door 4-BP, 24-DBP en a-HBCD. 26-DBP en TBBPS werden in geen van de onderzochte 
voedselcategorieën gedetecteerd. Van de HBCDDs was a-HBCD het meest voorkomende en domine-
rende isomeer in ‘Vis en visproducten’, met een maximum van 5,3 ng/g ww in paling. Interessant om op te 
merken was een relatief hoog niveau van a-HBCD (3,8 ng/g ww) gemeten in bio-eieren, terwijl de overige 
eierenstalen (conventionele kip- en kwarteleieren) negatief waren. Wat de groep ‘Voeding voor baby’s en 
kleine kinderen’ betreft, was slechts één van 18 monsters (namelijk 6%) gecontamineerd, en bevatte een 
lage concentratie aan 246-TBP. Een aantal BFRs waren ook kwantificeerbaar in de andere voedingsgroe-
pen. De groepen ‘Graan- en graanproducten’, ‘Aardappelen en afgeleide producten’, ‘Dier- en plantaardig 
vet’ bevatten enkel 246-TBP.

Na ontwikkeling en validatie van de GC-ECNI/MS en de LC-MS/MS-methoden door de twee partnerlabo’s, 
werden de methodes getransfereerd naar het derde partnerlabo om daar on-site geïmplementeerd te 
worden. Dit werd gedaan om de methodebeschrijving te testen, alsook om de robuustheid, reprodu-
ceerbaarheid en transfereerbaarheid na te gaan. Enkele problemen aangaande achtergrondcontamina-
tie, systeemgevoeligheid en terugvinding werden waargenomen voor zowel de GC als de LC-methode. 
Sommige oorzaken konden worden aangeduid en opgelost, maar voor anderen kon er geen oplossing 
worden gevonden binnen het verloop van het project. Daarom is er beslist om te focussen op de compo-
nenten waarvan de kwaliteit van een goed niveau was.

De methodetransfereerbaarheid werd geëvalueerd d.m.v. vergelijkende testen gebruikmakend van 3 
datasets uit 2 verschillende laboratoria. Kwalitatieve evaluatie toonde aan dat de resultaten in het alge-
meen in goede overeenstemming waren voor zowel de GC-ECNI/MS als de LC-MS/MS-methoden. Na-
genoeg alle monsters die in één laboratorium door GC-ECNI/MS-analyse als positief waren gemarkeerd, 
werden positief bevestigd door het tweede laboratorium met 86% resultaten die overeenkwamen. Voor 
de LC-MS/MS-gebaseerde methode was er een overeenkomst van 64%. Rekening houdend met de bij-
behorende meetonzekerheid van elk resultaat, was het discrepantiepercentage hoger. Van in totaal 84 
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positieve datasets waren 71 datasets niet helemaal in overeenstemming als de meetonzekerheid in acht 
wordt genomen. Deze stalen werden echter correct als “positief” gemarkeerd. Rekening houdend met 
de volledige dataset van 374 gepaarde resultaten, was het afwijkingspercentage 19%. Hiervan was 12% 
te wijten aan resultaten onder LOQ en 7% was te wijten aan discrepantie in verband met meetonzeker-
heid. Rekening houdend met deze resultaten en data kan worden besloten dat de methode voldoende 
robuust en performant om monsters met lage en hoge gehaltes van elkaar te onderscheiden en een 
inschatting te maken van de concentraties.

Dergelijk verschillen tussen resultaten zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de complexiteit van de pro-
tocols en monstervoorbereiding, maar hoogstwaarschijnlijk ook te wijten aan de onvermijdelijk aanwe-
zige achtergrondcontaminatie in de laboratoria. Blanco correcties kunnen in sommige gevallen mogelijk 
een grotere onzekerheid introduceren dan wat gedekt wordt door de methodevalidatie en meetonzeker-
heid. Rekening houdend met de maatregelen die werden getroffen en de aanpak die werd gevold tijdens 
dit project kunnen we aannemen dat de kwaliteit van de methodes en data voldoende hoog is (81 % van 
de resultaten is in overeenstemming). De meeste fouten vinden hun oorsprong in de meetonzekerheid 
en kwantitatieve verschillen dan in verkeerdelijk aanmerken als “positief”. Het kan worden verwacht dat 
dergelijke data afkomstig van verschillende laboratoria gekenmerkt worden door een gelijkaardige of 
grotere reproduceerbaarheid dan wat hier werd bereikt. Dit wordt trouwens ook bevestigd door de re-
sultaten van de interlaboratoriumvergelijking.

De performantie van de ontwikkelde methodes voor BFRs in voeding werd verder getest door deelname 
aan een internationale interlaboratoriumvergelijking. Tijdens de laatste fase van het project werd der-
gelijke studie georganiseerd door Cambridge Isotope Laboratories. Echter, de opkomende BFRs (EFRs) 
werden niet meegenomen in deze studie. Alle resultaten die werden gerapporteerd vielen binnen de 
verwachte grenzen (in geval er een referentiewaarde gekend was). De resultaten voor het niet-geconta-
mineerde monster (EDF-2524) waren minder coherent tussen alle deelnemers. Desalniettemin werden 
geen uitschieters genoteerd. De resultaten van UAntwerpen en VITO voor het contamineerde monster 
(EDF-2525) waren in zeer goede overeenstemming met de referentiewaarde. Minder dan 10 % verschil 
werd genoteerd tussen de datasets (uitgezonderd BDE-100). Gebaseerd op deze resultaten kan worden 
besloten dat de methodes fit-for-purpose zijn.
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RT 18/1 DIBOTUB 1

Recherche et validation de nouvelles méthodes de diagnostic pour la tuberculose bovine

Coordinateur:    Dr. David Fretin (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. Fabien Grégoire (ARSIA)
   Dr. Patrice Filée (CER Groupe)
   Prof. Michel Delmée (UCLouvain)
   Prof. Claude Saegerman (ULiège)
   Dr. Liesbeth Allais (DGZ)

Subside :   € 299.000
Période :   16/1/2019 – 14/4/2022 (36 mois+12 weken+5 dagen)

Objectifs du projet

La Belgique est officiellement indemne de tuberculose bovine. Les tests actuellement utilisés dans le pro-
gramme de surveillance ne sont plus adaptés à notre situation épidémiologique. Un nouveau programme 
de surveillance est en préparation. Les travaux du comité scientifique de l’AFSCA et de la « task force » 
tuberculose ont conclu que ce nouveau programme pouvait reposer en majeure partie sur deux tests : un 
mesurant l’immunité cellulaire (Dosage IFNg) et l’autre l’immunité humorale (ELISA). Il apparait également 
que les tests sérologiques peuvent être améliorés et que d’autres types d’échantillons (le lait et le sang 
pour la bactériologie) sont potentiellement pertinents. Le présent projet aura pour but de valider et de 
développer des méthodes sérologiques et d’investiguer l’intérêt de nouveaux types d’échantillons, ceux-
ci afin d’améliorer le programme de surveillance de la tuberculose en Belgique.
Pour les tests sérologiques on évaluera la qualité du test commercial Enferplex et on développera un test 
multiplexé en utilisant la technologie Luminex. Pour les tests bactériologiques, d’une part on appliquera 
et validera la méthode phage PCR sur le sang et d’autre part sur le lait on utilisera une RT-PCR classique 
et un ELISA. 
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RT 18/2 MORISKIN 1

Développement d’une méthode pour l’analyse de la menace dans le cadre du risque d’émergence ou 
de réémergence de maladies animales infectieuses

Coordinateur :   Dr. Valérie De Waele (Sciensano)
Promoteurs :  Prof. Claude Saegerman (ULiège)
   Prof. Christel Faes (UHasselt)
   Dr. Guy Hendrickx (Avia-GIS)

Subside :   € 200.000
Période :   1/1/2019 - 31/12/2020 (24 mois)

Objectifs du projet

De nombreux facteurs, y compris l’augmentation de la résistance aux antimicrobiens, l’augmentation 
de la connectivité mondiale et des mouvements des humains, renvoient les questions de prévention et 
de contrôle autrefois nationales à un niveau international. Face à cette complexité, les outils permettant 
de synthétiser l’information sont essentiels afin de comprendre les modèles épidémiologiques, et de 
développer et peser l’évidence pour une prise de décision pertinente. L’objectif global de ce projet est 
de développer une approche efficace pour prédire les maladies animales infectieuses émergentes et 
réémergentes. À cette fin, les questions de recherche de MORISKIN se concentreront sur trois sujets 
synergiques :

i. Favoriser les réseaux scientifiques

Question 1 : Le premier sujet portera sur la collaboration entre les experts scientifiques, y compris les au-
torités et les industries, en répondant aux questions de besoins et de contraintes des parties prenantes 
en terme de partage des données.

ii. Renforcer les systèmes de surveillance 

Le deuxième sujet est basé sur le développement d’un cadre souple fournissant des estimations de 
risque pour la probabilité de (ré)émergence, d’entrée et de propagation de maladies animales infec-
tieuses aidant à la prise de décision par les autorités (et les industries). Cet outil sera construit en utili-
sant une approche modulaire et l’intégration de plusieurs flux de données, pour modéliser le risque de 
différentes perspectives/utilisant différents modèles, et d’assembler différentes prévisions de risque 
afin d’augmenter la précision de la prédiction.

Question 2 : Le module automatisation de l’acquisition de données permettra un transfert rapide des 
informations structurées (par exemple SANITEL, TRACES, LIMS) et non structurées (par exemple ProMED, 
WAHID, ADNS), et éventuellement des nouvelles sources de données (par exemple les données d’achat) 
transférées vers une data warehouse  désignée (tel que HealthData géré chez Sciensano).

Question 3 : Revue systématique critique de text/web mining et de la modélisation d’ensemble.

Question 4 : Concept générique: différents sous-modules ou modèles seront construits, tels qu’un mo-
dule de prévision des risques d’émergence et de risque d’entrée. Tous ces modèles seront en mesure de 
surveiller les indicateurs de risque appropriés et de capter des signaux significatifs.

Question 5 : Des simulations seront utilisées pour comparer différents algorithmes et approches. Être 
capable de détecter des événements de santé n’est pas suffisant pour avoir un système de surveillance 
utile. Afin d’avoir une valeur, le système de surveillance doit être capable de différencier les rapports in-
habituels (signaux faibles) et les rapports non pertinents (bruit) et de fournir cette information rapidement 
aux utilisateurs.

Question 6 : Incertitudes paramétriques et structurelles proviennent des paramètres des modèles dé-
crivant les drivers de risque et le choix du modèle utilisé respectivement. Les deux seront explorés en 
échantillonnant numériquement à partir de toutes les combinaisons plausibles de valeurs des paramètres, 
ou, dans le cas d’une incertitude structurelle, en considérant une gamme de structures de modèles.
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Question 7 : Validation du concept générique, en utilisant des études de cas fondées sur des données 
historiques (par exemple la fièvre catarrhale) ; ces données seront utilisées pour comparer les tendances 
observées et prévues. De plus, l’application sera testée aux menaces actuelles.

iii. Communiquer avec le Comité Scientifique et les Autorités à travers le développement d’une plate-
forme web

Question 8 : La plate-forme ciblant les autorités comme utilisateurs finaux sera construite comme un 
cadre générique dynamique facile d’utilisation, permettant aux utilisateurs de filtrer différents indicateurs 
et, si approprié, de manipuler les paramètres associés aux indicateurs selon leur opinion d’experts.
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RF 18/6321 EMERDIA-H5 II

Développement de modèles expérimentaux permettant de mieux comprendre la biologie des virus 
influenza aviaire hautement pathogènes (HPAI) H5Nx récents et d’améliorer leur détection et leur 
contrôle

Coordinateur :   Dr. Bénédicte Lambrecht (Sciensano)

Subside :   € 298.000
Période :   16/1/2019 - 15/01/2022 (36 mois)

Objectifs du projet

• Peut-on développer un modèle d’infection hautement pathogène (HP) qui reproduirait la situation 
HPH5 actuelle, nous permettant de mieux comprendre la biologie du virus, sa dynamique de disper-
sion, sa cinétique d’excrétion virale, son tropisme viral et sa réponse sérologique précoce ?

• Quel est l’impact d’une pré-immunité sur l’ensemble des facteurs susmentionnés   Celle-ci pour-
rait-elle favoriser une circulation silencieuse d’un HPH5 ou son élimination ?

• Les poules pondeuses pré-immunisées (ayant survécu à une première infection de type H5) ou non 
et infectées par un virus HPH5N8 continuent-elles de pondre  Si oui, dans quelle proportion les œufs 
sont-ils infectés et s’agit-il d’une infection externe et/ou interne de l’œuf ?

• Sur base des résultats observés sur le terrain et obtenus dans ce projet, devrions-nous reconsidérer 
le type d’échantillonnage actuel tels que les écouvillons et les organes cibles (poumons, trachée et 
intestin) en début d’infection et/ou envisager d’autres organes et le sérum en fin d’infection ?  

• Les outils sérologiques qui seront développés, tels que le test ELISA IgM spécifique H5 pour identi-
fication d’une infection récente et le test sérologique multiplex-luminex afin de discriminer les virus 
HPH5 (asiatiques) des autres H5 circulants en Europe (LP principalement) seront-ils suffisamment 
sensibles et spécifiques pour être des tests compagnons utiles dans le cadre d’une crise ou de la 
surveillance annuelle d’Influenza Aviaire (AI ) ? 

• Que peuvent apporter les analyses de prélèvements d’air, qui représenteraient une alternative ou un 
test complémentaire rapide et peu intrusifs, facilement applicable en cas de crise et/ou de la surveil-
lance lors de sérologie AI positive (recherche d’un virus LP H5 ou H7) ? 
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RF 18/6324 CROSSIBR

Étude et caractérisation des réactions sérologiques « aspécifiques » vis-à-vis de l’IBR (rhinotrachéite 
infectieuse bovine) dans le cadre du plan d’éradication

Coordinateur :   Dr. Ann Brigitte Cay (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. Laurent Delooz (ARSIA)
   Dr. Stefaan Ribbens (DGZ Vlaanderen)
   Prof. Mutien-Marie Garigliany (ULiège)

Subside :   € 300.000
Période :  1/1/2019 – 31/12/2021 (36 mois)

Objectifs du projet

Depuis la mise en place du plan de lutte officiel contre l’IBR, le nombre de réactions positives en ELISA 
IBR gB est en augmentation dans des troupeaux ayant obtenu un statut indemne et sans vaccination. 
Ces réactions ne peuvent généralement pas être imputées à une infection (les ELISA gE sont négatifs) ni 
à une vaccination volontaire. Elles peuvent être transitoires ou permanentes, apparaître de façon isolée 
dans un troupeau ou concerner plusieurs animaux. 
Cette problématique pourrait remettre en question à moyen et long terme le succès du plan de lutte. Une 
étude cas-témoin menée en Bavière, une région indemne d’IBR, a montré que 35% des animaux prove-
nant de troupeaux-cas (= troupeaux présentant des réactions aspécifiques pour IBR) étaient séropositifs 
pour le BoHV2, contre 0-12,5 % dans les élevages-témoins [1]. En plus du rôle du virus BoHV2, on ne peut 
exclure une vaccination accidentelle via du matériel mal décontaminé ou des contacts avec des animaux 
voisins vaccinés, l’émergence de souches recombinantes, voire l’implication d’autres alpha-herpèsvirus 
de ruminants (chèvres porteuses du CpHV1, ruminants sauvages porteurs de BoHV5, CvHV2,…) [2].

Le projet se propose de répondre aux questions suivantes :

1. Peut-on mettre en évidence des facteurs de risque associés à l’apparition des réactions positives 
inattendues pour IBR qui permettraient d’orienter les investigations sur les causes réelles à l’origine 
de ces réactions ?

2. Des souches vaccinales du BoHV1 ou d’autres herpèsvirus peuvent-ils être à l’origine des réactions 
positives inattendues observées avec les tests sérologiques pour le BoHV1 ?

3. Quelle est la prévalence actuelle du BoHV2 en Belgique et peut-elle être corrélée à l’observation de 
réactions positives inattendues pour IBR ?

4. Les tests de diagnostic utilisés dans le programme de lutte sont-ils suffisamment spécifiques pour 
permettre de distinguer l’IBR d’autres pathologies à herpèsvirus ?
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RF 18/6325 TRAPKILL

Mise au point de pièges sélectifs basés sur le principe « attract and kill » pour le contrôle du pou rouge 
de la volaille (Dermanyssus gallinae) chez les poules pondeuses

Coordinateur :   Prof. Bertrand Losson / Prof. Bernard Mignon (ULiège)
Promoteur :  Prof. Frédéric Francis (ULiège)

Subside :   € 262.000
Période :   1/2/2019 – 31/1/2022 (36 mois)

Objectifs du projet

Dermanyssus gallinae, le pou rouge de la volaille (PRM) est un acarien parasite de la volaille dont la 
distribution est mondiale. Sa prévalence est élevée au niveau de tous les pays européens (Sparagano, 
2009). Du fait de sa biologie caractérisée par un haut pouvoir reproducteur, la prise de repas brefs et 
répétés sur la volaille, sa propension à se réfugier dans des zones cryptiques difficiles à atteindre et 
les risques permanents d’introduction (via l’achat des jeunes poulets et l’introduction par les oiseaux 
sauvages), il est illusoire de proposer une lutte basée sur une seule approche (par exemple l’utilisation 
exclusive d’acaricides). L’utilisation systématique et à large échelle d’acaricides entraîne la présence de 
résidus au niveau des œufs et de la viande ce qui peut représenter un risque au niveau santé publique et 
induire l’apparition de résistance aux acaricides comme cela est signalé dans différents pays européens 
(Pritchard et al., 2015). Ceci est particulièrement vrai en cas d’utilisation illégale de différents acaricides/
insecticides comme démontré en 2017 (le scandale du Fipronil). L’utilisation d’une approche intégrée 
semble indispensable même si le potentiel d’une telle approche a été sous-exploité à ce jour (Fiddes et 
al., 2005 ; Harrington et al., 2011 ; Mul et al., 2011). La combinaison de piège, de substances attractives 
(sémiochimiques), de pesticide et de poudre dessiccante (à base de silice ou de terre de diatomées) 
pourrait être réaliste et même montrer des phénomènes de synergies.
Une utilisation ciblée et limitée de produits acaricides est donc recherchée. Pour augmenter l’efficience 
de cette approche, l’utilisation de pièges imprégnés de facteurs d’agrégation (phéromones ou kairo-
mones) et d’un acaricide pourrait augmenter considérablement l’efficacité d’une telle approche (Pritchard 
et al, 2015). De manière étonnante, très peu d’études ont été réalisées sur le phénomène d’agrégation 
chez les acariens (à l’exception des tiques) à la fois en Médecine vétérinaire et en Agronomie. C’est 
particulièrement vrai en ce qui concerne D. gallinae (Carr and Roe, 2016). L’identification et la caractéri-
sation de phéromones/kairomones potentiellement exploitables dans le cadre d’une approche intégrée 
de contrôle de D. gallinae chez les poules pondeuses représente l’élément central de ce projet de re-
cherche.
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RF 18/6329 JEV-IMMUNODIA

Recente onderzoeksgegevens voorspellen een verhoogd risico voor transmissie van Japanese ence-
phalitis virus (JEV) bij een introductie in varkens: studie van een JEV-geïnduceerde immuunrespons 
en evaluatie van diagnostische testen

Coördinator:   Dr. Nick De Regge (Sciensano)
Promotor:  Dr. Kai Dallmeier (KU Leuven) 

Toelage:   € 226.000
Periode:   1/1/2019 - 30/6/2021 (30 maanden)

Doelstellingen van het project

Het eerder geselecteerde RF 17/6319 JEV-PIG project met een looptijd van 1 jaar heeft toegelaten om een 
in vivo infectie experiment uit te voeren met Japanese encepahitis virus (JEV) in varkens om zo de JEV 
pathogenese en humorale immuunrespons te bestuderen na infectie via 3 verschillende inoculatieroutes: 

 - oronasale inoculatie om vector-vrije transmissie na te bootsen en 
 - intradermale inoculatie 

• met enkel virus of 
• met virus in combinatie met speeksel van muggen 

om vector-gemedieerde transmissie na te bootsen 
en om een relevant challengemodel te identificeren.

Dit project heeft als doel om de waardevolle stalen die tijdens het in vivo experiment verzameld werden 
verder te analyseren en om de verkregen expertise aan te wenden om volgende onderzoeksvragen aan 
te pakken:

 - immunologie: aangezien de eerste resultaten van de in vivo studie aantonen dat er verschillen zijn 
in pathogenese afhankelijk van de gebruikte inoculatieroute zullen volgende aspecten in detail be-
studeerd worden: 

• wat is de rol van de lokale (aangeboren) en cel-gemedieerde immuun respons in het opstarten 
en controleren van de JEV infectie en verschilt dit afhankelijk van de inoculatie route? 

• wat is de rol van de tonsillen en de drainerende lymfeknopen in de replicatie en persistentie van 
JEV?

 - diagnostiek: zijn de karakteristieken (sensitiviteit, specificiteit, inclusiviteit, kruisreacties met andere 
flavivirussen) van de geïmplementeerde testen voldoende, of hoe kunnen ze worden geoptimali-
seerd indien nodig? De focus op de evaluatie van diagnostische testen in dit project wordt onder-
steund door de preliminaire observatie dat de gepubliceerde real-time PCRs voor JEV lijken te kruis-
reageren met West Nile virus. 
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RT 18/3 SEVIPLANT 1

Next-generation sequencing (NGS) comme outil dans le diagnostic viral : une étude de cas pour l’iden-
tification de nouveaux phytovirus nuisibles en Belgique

Coordinateur :   Prof. Sébastien Massart (ULiège)
Promoteurs :  Dr. Martine Maes (ILVO)
   Dr. Bernard Watillon (CRA-W)

Subside :   € 300.000
Période :   1/10/2018 - 30/9/2021 (36 mois)

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de répondre aux questions de recherches suivantes : 

• Quels sont les virus infectant les Solanaceae comestibles, ornementales et sauvages en Belgique ? 
Ce projet a pour objectif de caractériser les virus infectant les Solanaceae cultivées pour la produc-
tion de nourriture ou l’ornementation et les Solanaceae sauvages. Des protocoles de séquençage 
haut-débit permettant l’identification de virus connus et inconnus et adapté au séquençage de nom-
breux échantillons seront utilisés. Le projet échantillonnera un grand nombre de plantes (objectif : 
10.000 plantes) réparties sur le territoire belge. L’analyse bioinformatique des séquences générées 
permettra de réaliser l’inventaire des virus présents en Belgique, incluant des virus inconnus ou non 
encore identifiés sur le territoire. 

• De nouveaux virus identifiés posent-ils un problème phytosanitaire en Belgique ? 
 � Après avoir identifié un virus et séquencé son génome, plusieurs questions se posent immédiate-

ment : est-ce un virus déjà décrit  Est-il largement présent en Belgique  Sa présence pose-t-elle un 
risque phytosanitaire  Tout d’abord, les organismes de quarantaine seront immédiatement reportés 
aux autorités. Pour répondre à ces questions, ce projet appliquera un framework permettant une 
caractérisation progressive des virus identifiés. Ce framework a été récemment publié [1] et est en 
cours de discussion au sein de l’ICPP. Une recherche sur les séquences de tout virus identifié dans 
un échantillon sera réalisée dans tous les échantillons, permettant ainsi d’évaluer sa prévalence en 
Belgique. De plus, le génome sera analysé de manière à pouvoir prédire certaines caractéristiques 
biologiques. Certains virus sélectionnés seront caractérisés de manière plus approfondie : utilisation 
de la (RT)-PCR pour enquête épidémiologique locale, essais en serre, …
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RT 18/4 MONODIS 2

Influence de la distribution, de l’étendue et de la fragmentation des peuplements de pin en Europe sur 
la distribution et l’abondance de Monochamus spp., les vecteurs de Bursaphelenchus xylophilus - une 
contribution à l’analyse de risques phytosanitaires

Coordinateur :   Dr. Marius Gilbert (ULB)
Promoteurs :  Prof. Jean-Claude Grégoire (ULB)
   M. Michel De Proft (CRA-W)

Subside :   € 99.000
Période :   1/3/2019 – 29/2/2020 (12 mois)

Objectifs du projet

Le projet répondra aux questions de recherches suivantes :

• Quelles sont les conditions qui déterminent l’abondance et la distribution des différentes espèces de 
Monochamus en Europe ?

• Comment la couverture forestière explique-t-elle la distribution et l’abondance de Monochamus spp. 
en Europe ? 

• La très faible présence de Monochamus spp. en Belgique est-elle liée à la présence réduite du pin 
sur le territoire national, à la petite taille des peuplements de pin et/ou à leur fragmentation ?

• Ces conditions permettent-elles de déterminer les limites de l’aire de distribution des différentes 
espèces ?

• Les insectes capturés en Belgique appartiennent-ils à des populations endémiques ?

• Comment les connaissances nouvelles permettront-elles d’optimiser les campagnes d’échantillon-
nage et les plans d’urgence relatifs au nématode du pin ?
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RI 17/A-243 VIRFAST

Faster, cheaper identification of emerging virus problems

Coordinateur :   Prof. Sébastien Massart (ULiège)
Promoteurs :  Dr. Kris De Jonghe (ILVO)
   Prof. Jean-Luc Gala (UCLouvain)

Subside :   € 100.000
Période :   1/10/2018 - 30/9/2020 (24 mois)

Objectifs du projet

Les questions de recherche qui font l’objet du projet sont les suivantes :

• Est-il possible de développer un protocole standardisé pour l’application du séquençage RNA direct 
(Nanopore technology) pour des préparations pures des virus végétaux ? 

• Quelles sont les performances de ce protocole ou d’un autre protocole de la technologie Nanopore 
appliqué sur des matrices plus complexes avec des concentrations des virus variables vis-à-vis de la 
technologie NGS actuelle de référence ? 

• Quels sont les lacunes, les besoins et les améliorations possibles pour les outils de détection sur 
site (LFD, LAMP, PCR en temps réel portable) ? Comment la technologie Nanopore peut fournir une 
solution comblant ces lacunes ?

Enfin, le consortium a pour but de créer une communauté transnationale des parties prenantes pour le 
diagnostic sur site. Le but est de créer un réseau solide pouvant réagir promptement aux développe-
ments rapides des technologies contribuant au développement ou à l’amélioration des méthodes de 
détection et d’identification rapides, fiables et sensibles des virus.
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RF 18/6323 XYFABEL

De uitwerking van Xylella fastidiosa in courant voorkomende houtachtige plantensoorten in België 
met de analyse van gemeenschappen van endofytische xyleembacteriën als mogelijke merkers voor 
de aanwezigheid en de levenswijze van de bacterie

Coördinator:   Dr. Kristiaan Van Laecke (ILVO)
 
Toelage:   € 151.000
Periode:   1/4/2019 – 31/3/2022 (36 maanden)

Doelstellingen van het project

Het snel toenemend aantal vaststellingen van Xylella fastidiosa (kortweg Xfas) in houtachtige planten-
soorten in het Middellandse Zeegebied van Europa en de aanwezigheid van meerdere genetische va-
rianten van de bacterie doet vermoeden dat Xfas reeds meer verspreid is dan aanvankelijk aangenomen 
en dat wellicht verschillende introducties hebben plaatsgevonden tijdens de voorbije decennia. Analyse 
van ecologische parameters doet ook veronderstellen dat de omgevingscondities in West-Europa wel-
licht niet bevorderlijk zijn voor vestiging van Xfas wat impliceert dat de bacterie enkel latent in planten 
aanwezig zal zijn. In deze conditie is de opsporing van Xfas uiterst wisselvallig, zelfs met heel gevoelige 
moleculaire testen. Testresultaten tegen de detectiegrens uit kwekerijplanten die voor FOD-XYLERIS 
werden aangeschaft veroorzaken onzekerheid over de status van Xfas in deze planten en zinspelen op 
interferentie van microbiële endofyten in het xyleem van deze planten die ofwel worden gedetecteerd of 
die de proliferatie van Xfas in het xyleem zodanig reguleren dat de densiteit niet of nauwelijks boven de 
detectielimiet uitkomt. De eerste doelstelling van XYFABEL is de specifieke modus van Xfas onderzoe-
ken na inoculatie in 20 houtachtige plantensoorten die onder de natuurlijke seizoenswisselingen van de 
omgevingscondities @ ILVO worden aangehouden. Hierdoor wordt voor elke plantensoort een ijkpunt 
verkregen voor de waarschijnlijkheid van vestiging op het Belgisch grondgebied. De tweede doelstelling 
van XYFABEL is de opheldering van twijfelachtige detectieresultaten die werden verkregen met de refe-
rentiemethode voor de Xfas surveys in de EU, de Harper TaqMan PCR uitgewerkt op sequenties van het 
rimM gen. De derde doelstelling van XYFABEL is de afweging van de interactie van Xfas met microbiële 
endofyten in deze houtachtige plantensoorten. 

Samengevat ambieert het project hoofdvragen te beantwoorden over de fitness van Xfas in België:

• In welke specifieke modus (latente endofyt of ziekmaker) zal Xfas aanwezig zijn en standhouden in 
courant voorkomende houtachtige plantensoorten onder de natuurlijke seizoenswisselingen van de 
omgevingscondities @ ILVO? 

• Is deze modus geassocieerd met een specifieke bacteriële gemeenschap in het xyleem van die 
specifieke plantensoort? 

• Wat is de werkelijkheid van de betwistbare detectieresultaten in houtachtige plantensoorten van 
lokale origine?



89 Activiteitenverslag 2017/2018



Voedselveiligheid

Sécurité des aliments



91 Activiteitenverslag 2017/2018

RT 18/5 PLASTIC_IN_FOOD 1

Microplastics in levensmiddelen

Coördinator:   Dr. Johan Robbens (ILVO)
Promotoren:  Ir. Joris Van Loco (Sciensano)

Toelage:   € 200.000
Periode:   1/1/2019 – 31/12/2020 (24 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project heeft tot doel volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

• Welke voedingsitems zijn het meest gecontamineerd met microplastics?
 � Binnen het PLASTIC_IN_FOOD-project zal een uitgebreide screening van voedselitems (tenminste 

200 producten) op microplasticaanwezigheid uitgevoerd worden. De selectie van voedselitems is 
gebaseerd op de voedselconsumptie van de Belgische consument, gecombineerd met de analyse 
van “verdachte” voedselitems met een vermoedelijk hoge graad aan microplastic-contaminatie.

• Wat is de geschatte dagelijkse inname aan microplastics via voedsel?
 � Gebaseerd op de resultaten van de screeningsanalyse (werkpakket 2) en specifieke analyses naar 

contaminatieroutes (werkpakket 4) zal de dagelijkse inname aan microplastics via voedsel berekend 
worden. Dit is een essentiële stap voor risico-evaluatie. Binnen het consortium is hiervoor uitgebrei-
de expertise.

• Wat zijn de belangrijkste blootstellingroutes voor microplasticcontaminatie?
 � Voor de voedingsitems met hoogste microplasticcontaminatie zal aangetoond worden welke de 

voornaamste blootstellingsroutes zijn. Er zal onderzocht worden wat het aandeel van omgevingscon-
taminatie is, via blootstelling aan lucht of water en wat het aandeel is van het productieproces of de 
verpakking.

• Hoe divers is microplasticcontaminatie in voeding?
 � De verscheidenheid aan microplasticcontaminatie zal aangetoond worden, zowel qua kleur, vorm en 

grootte, als qua type polymeer. Dit zal gebeuren door respectievelijk identificatie onder microscoop 
en identificatie door Fourier Transformation Infrared Spectroscopy (FT-IR).
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RT 18/6 DECHAHEV 1

Ontwikkeling van methoden voor de detectie van infectieus hepatitis E virus (HEV) in varkensvlees-
producten en optimalisatie van praktijken in de verwerking ter reductie van de infectiviteit

Coördinator:   Dr. Lieve Herman (ILVO)
Promotoren:  Dr. Nadine Botteldoorn (Sciensano)
   Dr. Steven Van Gucht (Sciensano)
   Prof. Thomas Vanwolleghem (UZA)
   Prof. Etienne Thiry (ULiège)

Toelage:   € 300.000
Periode:   1/2/2019 – 30/4/2022 (39 maanden)

Doelstellingen van het project

Zoals vermeld in de gepubliceerde EFSA-opinie getiteld ‘Public health risks associated with hepatitis 
E-virus (HEV) as a food-borne pathogen’, blijkt HEV infectie in Europa voornamelijk gelinkt met de con-
sumptie van rauwe of onderverhitte voedingsproducten afkomstig van varkens of everzwijnen. Echter, tot 
nog toe zijn er geen detectiemethoden voorhanden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten 
te identificeren enerzijds en de infectiviteit/risico voor de volksgezondheid ervan aan te tonen anderzijds. 
Dit gebrek aan surveillance tools en informatie is een belemmering voor de bevoegde overheden om 
het risico van HEV te beheersen voor de consument. Het voorliggend project heeft bijgevolg tot doel om 
volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

• Welke voedingsproducten hebben het hoogste risico voor hepatitis E (HEV) contaminatie en over-
dracht van HEV naar de consument in de Belgische context?

• Kunnen we directe/indirecte methoden ontwikkelen om de infectiviteit van HEV in te schatten in 
hoog-risico voedingsproducten?

• Wat is het effect van huidige praktijken in de vleesverwerkende industrie op de infectiviteit van HEV 
in risicovolle varkensvleesproducten?

• Kunnen we de praktijken in de vleesverwerkende industrie verbeteren om infectieuze HEV in risico-
volle varkensvleesproducten te verminderen?
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RT 18/7 LECAHUNT 1

Studie van de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild

Coördinator:   Dr. Nadia Waegeneers (Sciensano)
Promotor:  Dr. Jim Casaer (INBO)

Toelage:   € 100.000
Periode:   1/10/2018 - 31/3/2020 (18 maanden)

Doelstellingen van het project

Het project zal volgende onderzoeksvragen behandelen:

• Wat is het gehalte aan lood (Pb) en cadmium (Cd) in het eetbare vlees en in de nieren van grofwild 
dat afgeschoten is in België?

• Wat is de invloed van de blootstelling aan Pb en Cd via het milieu op het Pb-gehalte in vlees (en nie-
ren) van Belgisch grofwild?

• Wat is de invloed van de afstand tot de schotwonde op het Pb-gehalte in vlees van Belgisch grofwild?

• Wat is de consumptie van Belgisch grofwild door jagers en hun aanverwanten (optie 1)?

• Hoeveel Pb wordt er ingenomen door de consumptie van Belgisch grofwild door grootverbruikers?

• Zijn er risico’s verbonden aan de de Pb-inname via consumptie van Belgisch grofwild bij grootver-
bruikers?

• Welke aanbevelingen omtrent het consumeren van vlees van geschoten grofwild en omtrent het ge-
bruik van loodvrije kogels kunnen geformuleerd worden op basis van de resultaten van deze studie 
en van buitenlandse bevindingen (optie 2).
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RT 18/8 MULTIMADD 3

Développement d’une multiméthode pour l’analyse des additifs dans les denrées alimentaires

Coördinateur :   Dr. Séverine Goscinny (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. Els Van Hoeck (Sciensano)
   Dr. Jean-François Picron (Sciensano)

Subside :   € 200.000
Période :   16/11/2018 - 15/11/2020 (24 mois)

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de répondre aux questions de recherches suivantes :

1. Comment sélectionner judicieusement les additifs alimentaires à analyser en utilisant une mé-
thode multi-analytes 

 � Compte tenu de la large variabilité en propriétés physico-chimiques des additifs alimentaires, la meil-
leure approche afin de déterminer ceux qui peuvent être dosés simultanément est de sélectionner, 
a priori, la technique de séparation et de détection. La chromatographie liquide couplée à la spec-
trométrie de masse (LC-MS) est capable d’analyser des composés de polarité variable dans des 
mélanges complexes avec une sélectivité et sensibilité accrues, et ce en quelques minutes. L’ensem-
ble de ces avantages a conduit notre choix pour cette technique afin de développer une méthode 
multi-additifs. Ainsi, la compatibilité d’un additif alimentaire à l’analyse LC-MS est le premier critère de 
sélection. Ensuite, les possibilités de co-extraction et les doses d’utilisation autorisées vont permettre 
d’établir la liste des additifs qui seront étudiés. Contrôler le contenu en additifs dans les aliments exi-
ge que le champ d’application de la méthode couve autant les additifs permis qu’interdits.

2. Comment analyser de multiples additifs alimentaires dans plusieurs matrices utilisant une seule 
méthode 

 � La méthode analytique choisie pour l’extraction simultanée de plusieurs additifs alimentaires est l’ap-
proche QuECHERS (Quick, Easy, Cheap, Efficient, Rugged and Safe). Cette méthode de préparation 
des échantillons offre la possibilité d’analyser de nombreuses classes de composés dans différents 
types d’aliments en produisant des extraits compatibles avec la LC-MS. Cette méthode est facilement 
modulable pour l’analyse de matrices difficiles telle que les aliments gras et a même été utilisée pour 
analyser des échantillons composites d’aliments préparés.

3. Comment évaluer les performances de la multiméthode lors du processus de validation et les op-
portunités de l’élargissement de la gamme d’applications en termes de matrices et de composés?

 � Étant donné que la méthode sera nouvellement développée, la validation peut avoir lieu au sein d›un 
seul laboratoire suivant une norme internationale1. Par conséquent, la méthode sera validée selon 
les directives stipulées dans la norme ISO 17025 et pour l’élargissement du champ d’application de 
la méthode, les directives pour l’analyse des résidus en pesticides seront adoptées2.

4. Quels sont les niveaux en additifs alimentaires trouvés lors d’analyses de produits provenant du 
marché belge en utilisant la méthode multi-additifs 

 � Des échantillons choisis sur base des résultats d’une enquête d’étiquette réalisée au sein des super-
marchés les plus importants en Belgique, seront analysés avec la méthode développée et validée. 
La gamme de produits alimentaires ciblée comprendra non seulement les aliments spécifiquement 
mentionnés dans l’appel à projet mais également les produits qui permettront de démontrer la poly-
valence de la méthode multi-additifs.

1 Regulation (EC) No 882/2004
2 SANTE/11945/2015
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RF 18/6326 ENDFOODTOX

Screening de perturbateurs endocriniens potentiels liés à l’alimentation, évaluation de leur activité 
œstro/androgénique et de l’exposition alimentaire de la population belge

Coordinateur :   Dr. Jean-François Picron (Sciensano)
Promoteurs :  Dr. Els Van Hoeck (Sciensano)
   Prof. Marc Elskens (VUB)
   Dr. Deborah De Luca (UMons)
   Dr. Marie-Noëlle Blaude (Sciensano)
   Dr. Céline Vanhee (Sciensano)
   Dr. Karin De Ridder (Sciensano)

Subside :   € 200.000
Période :   1/5/2019 – 30/4/2021 (24 mois)

Objectifs du projet

Le projet répondra aux questions de recherche suivantes :

1. Selon des critères objectifs et sur base des données bibliographiques disponibles actuellement, 
quelles sont les substances dont les potentielles activités oestrogéniques et/ou androgéniques 
doivent être étudiées en priorité ?

2. Quels composés organiques présents dans les matériaux en contact avec les aliments et étant des 
perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés sont transférés dans l’alimentation et en quelles 
quantités  Quels sont les impacts des pratiques de cuisine (mode de réchauffage/cuisson, lavages, 
durée de conservation des ustensiles, fréquence d’utilisation…) de la population au quotidien dans 
ces transferts ?

3. Quelles quantités de phyto-œstrogènes sont présentes dans les matrices alimentaires hautement 
consommées et pertinentes (soja, céréales, pain, produits laitiers, boissons non-alcoolisées, bières, 
…) et dans certains compléments alimentaires disponibles sur le marché belge ?

4. Parmi les substances ciblées aux points 2 et 3 et non encore identifiées comme perturbateurs endo-
criniens mais fortement suspectées d’altérer la fertilité et/ou le développement, quelles sont celles 
dont une activité sur les récepteurs oestrogéniques et/ou androgéniques est mise en évidence grâce 
à des modèles in vitro/ex vivo ?

5. Sur base des denrées alimentaires les plus consommées et d’un scénario de consommation réa-
liste, quelle est l’exposition alimentaire de la population belge aux perturbateurs endocriniens ciblés 
dans ce projet, avec un accent sur les populations à risque dans ce contexte (enfants, adolescents, 
consommateurs adoptant un comportement alimentaire alternatif) ?
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RF 18/6322 ROMIL

Risico-prioritisatie en ontwikkeling van multimethoden voor de analyse van migrerende inkt- en lijm-
componenten via voedselcontactmaterialen in levensmiddelen

Coördinator:   Prof. Bruno De Meulenaer (UGent)
Promotoren:  Dr. Carine De Clercq (Primoris Belgium)
   Ing. Hans Braeckman (Primoris Belgium)

Toelage:   € 350.000
Periode:   16/3/2019 – 15/3/2023 (48 maanden)

Doelstellingen van het project

De algemene onderzoeksvraag van dit projectvoorstel is de ontwikkeling van multimethoden voor de 
analyse van migrerende inkt- en lijmcomponenten uit voedselcontactmaterialen in (voorverpakte) levens-
middelen.

Specifieke onderzoeksvragen zijn:

Welke componenten kunnen verwacht worden in courant gebruikte lijmen voor de aanmaak van voed-
selcontactmaterialen (plastics)? 

• Tot welke lijst met prioritaire migrerende componenten wordt er gekomen als een theoretische risi-
coprioritisatie wordt toegepast op deze inkt- en lijmcomponenten? 

• Kunnen prioritaire migrerende inkt- en lijmcomponenten gegroepeerd worden op basis van hun fy-
sicochemische eigenschappen met als doel om specifieke groepen via een multimethode te analy-
seren? 

• Kunnen deze multimethoden toegepast worden op verpakte levensmiddelen? 

• In welke mate komen de geselecteerde inkt- en lijmcomponenten voor in voorverpakte levensmid-
delen aanwezig op de Belgische markt? 



97 Activiteitenverslag 2017/2018



Projecten beëindigd in 2018 
Projets finalisés en 2018



Activiteitenverslag 2017/201899

Project 
Projet

Titel 
Titre

Blz. 
Page

Dierengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des animaux

RT 13/04 
VARRESIST

Onderzoek naar Varroa-tolerantie bij honingbijen in België 103

RT 14/02 
BIOCAMRISK

Biocidengebruik op varkens- en pluimveebedrijven en relatie 
tot de antimicrobiële resistentieproblematiek

105

RT 14/05 
SALMSTID

Identification plus rapide et plus précise des sérotypes de Sal-
monelles (zoonotiques) faisant l’objet d’une lutte officielle chez 
la volaille et le porc

107

RF 14/6291 
PANFLUVAC

Universele bescherming tegenover epidemische en pande-
mische H3N2 influenzavirussen bij mens en varken door vacci-
natie met heterovariante stammen

109

RI 14/2-153 
KILLeuPRRSV

Control of highly virulent/pathogenic European porcine repro-
ductive and respiratory syndrome viruses

111

RF 15/6300 
Bee Best Check

Development of an original bee health management tool for 
beekeepers

113

RF 16/6304 
EMERDIAH5

Optimalisation du diagnostic virologique et sérologique dans 
le cadre de la surveillance influenza aviaire en préparation à 
l’émergence de nouveaux virus HPH5Nx

116

RF 17/6319 
JEV-PIG

Vector-vrije transmissie van Japanese encephalitis virus (JEV) 
bij varkens zorgt voor een verhoogd risico geassocieerd met 
een mogelijke introductie: studie van de pathogenese in var-
kens na inoculatie van JEV via verschillende routes

119



100Rapport d’activités 2017/2018

Plantengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des végétaux

RI 15/D-168 
VECTRACROP

Tracking vectors of bacteria and phytoplasmas threatening Eu-
rope’s major crops

123

RT 15/06 
FUNGIFOR 1

Statut phytosanitaire de 8 champignons (+ 1 insecte vecteur) 
affectant des essences ligneuses en Belgique : surveillance du 
territoire et évaluation du risque d’établissement

125



Activiteitenverslag 2017/2018101

Voedselveiligheid

Sécurité des aliments

RT 13/9 
TRAMRISK

Onderzoek dat een bijdrage levert tot de kwantificering van 
het risico voor de mens van antimicrobiële resistentieover-
dracht via de commensale microbiota aanwezig op levens-
middelen

129

RT 13/10 
SEGERI

Voedselveiligheidsrisico’s van zaden en productieprocessen 
van gekiemde zaden

132

RT 13/11 
VITADEK 1

Consumptie van voedingssupplementen en verrijkte voe-
dingsmiddelen en het risico op het overschrijden van de vei-
lige innamen voor vetoplosbare vitaminen (A, D, E, K)

134

RF 13/6272 
CampyNanoCure

Bescherming van kippen tegen Campylobacter jejuni door 
nanobodies van kameelachtigen

136

RF 13/6274 
TOXOSAFE

Besmettingsrisico van consumptievlees met Toxoplasma gon-
dii: optimalisatie van detectiemethoden, prevalentiebepaling, 
genotypering en onderzoek naar de immunologische achter-
grond van parasitaire clearance uit weefsels.

138

RF 13/6277 
TRANSGGO

Ontwikkeling van een methode voor het testen van transgene-
rationele effecten van genetisch gewijzigde gewassen in voe-
ding aan de hand van het zebravismodel

141

RF 14/6287 
DOSERESIST

Invloed van dosering, toedieningsweg en darmgezondheid op 
antibacteriële resistentieselectie bij de commensale flora van 
varkens en optimalisatie van doseringsschema’s voor geselec-
teerde antibacteriële stoffen

144



Dierengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des animaux



103 Activiteitenverslag 2017/2018

RT 13/04 VARRESIST

Onderzoek naar Varroa tolerantie bij honingbijen in België

Coördinator:  Prof. Dirk de Graaf (UGent)
Promotoren:  Prof. Luc Peelman (UGent)
   Prof. Guy Smagghe (UGent)
   Dr. Bach Kim Nguyen (ULiège)
Onderzoekers:  Dr. Lina De Smet
   Dr. Kevin Maebe
   Prof. Dr. Bart Broeckx

Toelage:   € 400.000
Periode:   1/3/2014 - 28/2/2018 (48 maanden)

Onderzoeksresultaten

Dit project had als belangrijkste doel het screenen van een aanzienlijk deel van de Belgische bijenstapel 
naar het fenotype Varroa tolerantie (VT). Er werd aanvankelijk voorgesteld om een finaliteittest te ontwik-
kelen, waarbij alleen wordt gekeken naar de beperking van de Varroa populatiegroei, uitgedrukt in een 
Varroa index en niet naar de diverse tolerantiefactoren die aan de basis hiervan kunnen liggen.

In het eerste loopjaar werd vooral onderzoek verricht naar het ontwikkelen van tools om uiteindelijk mee 
te screenen naar Varroa tolerantie. Hierin werden verschillende methoden getest om het VT-fenotype 
van een kolonie te bepalen. Er werd echter vastgesteld dat deze methoden zeer moeilijk te standaar-
diseren zijn en zeker niet op het veld inzetbaar zijn om een natiewijde screening naar VT-volken uit te 
voeren en uiteindelijk de genetische merkers verantwoordelijk voor het VT-fenotype te bepalen. Het 
voorgestelde alternatief om te werken met kolonies uit het BLUP3-teeltprogramma werd door het bege-
leidingscomité niet aanvaard.

Er werd een nieuw werkplan voorgesteld dat door het begeleidingscomité werd goedgekeurd. Via zijn 
internationale contacten kreeg de promotor toegang tot Europese bewezen Varroa tolerante/resistente 
volken. Deze volken zijn afkomstig uit Noorwegen (Ullensaker en Gjerdrum municipalities), Frankrijk (John 
Kefuss, Toulouse) en Nederland (GertJan Fernhout, uiteindelijk volk Tjeerd Blacquiere). Eveneens werd 
het volk met de beste Varroa-index (126) van het BLUP programma uit België in de studie opgenomen. 
Ongepaarde koninginnen werden aan het labo bezorgd in de periode midden juni tot midden juli 2015.

Ongepaarde koninginnen van deze volken werden kunstmatig bevrucht met sperma afkomstig van Var-
roa sensitieve darren. Om de genetische variatie te beperken, werd per koningin het sperma van één 
enkele dar gebruikt. Van elke lijn werd gestart met 6 ongepaarde koninginnen. Na introductie van de 
bevruchte moeren in kleine afleggers werd overgegaan tot de tweede inkruising. De darren afkomstig 
van de bevruchte F1 moeren, F2 darren, werden geproduceerd door darrenramen aan de kolonies aan 
te bieden. Ondertussen was het eind augustus - begin september 2015 waardoor de darreneitjes syste-
matisch verwijderd werden door de werksters. Toch lukte het om een beperkte hoeveelheid darrenbroed 
te produceren, waarmee de fenotypische screening op punt gezet kon worden. Gesloten darrenbroed 
werd artificieel geïnfesteerd met een Varroa mijt. Na 10 dagen werden de darrencellen geopend om de 
Varroa reproductie te scoren. Er konden verschillende fenotypes gedetecteerd worden, zijnde: geen 
reproductie (geen nakomelingen), minder reproductie (1 tot 2 nakomelingen) en een normale reproductie 
(3 nakomelingen of meer).

Tevens werd de beeldanalysetest om tot een accurate Varroa telling te komen op punt gesteld en werd 
de Varroa verspreiding binnen een kast bestudeerd.

Het volledige bijenseizoen 2016 was nodig om de nodige darrenpopulaties van de verschillende F2 
generaties te genereren. Eerst werd de natuurlijke Varroa reproductie vergeleken met de reproductie 
bekomen door darrenbroed kunstmatig te infecteren met Varroa mijten. Er bleek een grote discrepan-
tie tussen beide benaderingen te bestaan. De verdere screening werd uitgevoerd met natuurlijk Var-
roa-geïnfecteerd darrenbroed. Het nadeel van deze methode is dat grote hoeveelheden darrenbroed 
nodig waren om een voldoende grote darrenpopulatie te bekomen. De gemiddelde Varroa infestatie 
in onze kolonies was ongeveer 5%, wat relatief laag is. De hoeveelheid niet reproducerende mijten in 
darrenbroed was vergelijkbaar in de controle en de lijn afkomstig uit het BLUP-programma. De reductie 

3  BLUP : Best Linear Unbiased Prediction
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in mijtreproductie in de Noorse en Franse lijn bedroeg ongeveer 30% terwijl deze voor de Nederlandse 
lijn 50% bedroeg. De Nederlandse lijn is de enige lijn die statistisch verschillend was van de controlelijn. 
De merkers geassocieerd met het fenoytype “verminderde mijtreproductie” werden dus bepaald ge-
bruikmakend van de Nederlandse darren van beide fenotypes en dit door middel van een exoomanalyse. 
Deze techniek werd niet eerder toegepast op de honingbij.

Exoom sequenering – ‘whole exome sequencing of WES’ is één van de nieuwere ‘next gen’ technieken. 
Deze techniek bepaalt selectief de sequentie van alle DNA regio’s die overgeschreven worden in mRNA. 
Deze techniek wordt gebruikt om ziekteverwekkende of vaak voorkomende mutaties te identificeren en 
dit aan een fractie van de prijs van ‘whole genome sequencing’ (WGS). Een WES design werd ontwikkeld 
voor Apis mellifera gebaseerd op de nieuwste genoomsequentie en annotatie. Dit design bevat alle exo-
men van de huidige geannoteerde genen inclusief de UTR (untranslated regions). Dit resulteerde in een 
totale grootte van 26 Mb, verdeeld over 81.571 regio’s. Gebaseerd op de probe-ontwikkeling door Roche 
Nimblegen werd verwacht dat 99.8% van de sequentie bepaald zou kunnen worden. Vierenzestig darren 
(32 sensitieve en 32 tolerante) werden gesequeneerd, gebruikmakend van de Illumina technologie met 
een gemiddelde sequentiediepte van 64.5x. Meer dan 97% van de 26 Mb baseparen werden minstens 
10 keer gesequeneerd. In totaal werden 140.151 SNPs en indels ontdekt die gebruikt werden voor het tes-
ten van associaties met het fenotype. Er werd bewust niet geopteerd om een ‘single-marker’ associatie 
analyse uit te voeren aangezien gedragskenmerken meestal complex van aard zijn. Om dit op te lossen 
werd er gekozen om te werken met “elastic-net penalized” regressie. Met deze methode werden 8 vari-
anten (SNPs) in zeven verschillende genen geïdentificeerd die geassocieerd zijn met het fenotype “ge-
reduceerde mijtreproductie in darrenbroed”. Dit model kan tot 88% van de initiële 64 fenotypes (56/64) 
correct voorspellen. Van deze varianten zijn er 2 beschermend en 6 verhogen het risico.

Het gaat hier om een analyse van de gastheer/parasiet interactie waardoor het interessant is om naast 
de gastheer ook de parasiet te bestuderen. Tijdens de fenotypische screening werden daarom naast 
de darren ook de Varroa mijten bemonsterd. De genetische variabiliteit van de reproducerende en niet 
reproducerende Varroa mijten werd bepaald om de eventuele invloed van de parasiet op het fenotype 
te kunnen inschatten. Deze variabiliteit werd bestudeerd door een microsatellietanalyse uit te voeren op 
Varroa mijten afkomstig uit de verschillende volken en van zowel reproducerende als niet reproduceren-
de mijten. Op basis van de uitgevoerde structuuranalyse, waarbij het programma zoekt naar de best pas-
sende onderverdeling binnen de totale dataset, werd geen specifieke onderverdeling teruggevonden. 
Dit wijst op de afwezigheid van verschillen tussen de Varroa stammen binnen de onderzochte dataset 
(of bijenvolken).

Tot slot werd in de laatste stap een populatiestudie uitgevoerd. Hiermee kunnen de allelfrequenties van 
de geïdentificeerde varianten geassocieerd met het bestudeerde fenotype in de Belgische bijenstapel 
bepaald worden. Twee individuele bijen van 46 verschillende kolonies werden Sanger gesequeneerd. 
Deze resultaten bevestigen een wijdverspreide aanwezigheid van de geïdentificeerde varianten in de 
Belgische bijenkolonies. Deze resultaten geven aan dat de gevonden varianten niet koloniespecifiek zijn, 
waardoor ze kunnen ingezet worden in populatie-wijde selectieprogramma’s.

Deze resultaten werden gepubliceerd in Scientific Reports. 

Bart J. G. Broeckx, Lina De Smet, Tjeerd Blacquière, Kevin Maebe, Mikalaï Khalenkow, Mario Van Poucke, 
Bjorn Dahle, Peter Neumann, Kim Bach Nguyen, Guy Smagghe, Dieter Deforce, Filip Van Nieuwerburgh, 
Luc Peelman & Dirk C. de Graaf. Honey bee predisposition of resistance to ubiquitous mite infestations. 
Scientific Reports 9, 7794 (2019)
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RT 14/02 BIOCAMRISK

Biocidengebruik op varkens- en pluimveebedrijven en relatie tot de antimicrobiële resistentieproble-
matiek

Coördinatoren:  Dr. Koen De Reu & Dr. Els Van Coillie (ILVO)
Promotoren:  Prof. Dr. Jeroen Dewulf (UGent)
   Prof. Dr. Evelyne Meyer (UGent)
   Ir. Johan Zoons (Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw)
Onderzoeker:  Ir. Helder Maertens (ILVO)

Toelage:   € 300.000
Periode:   1/1/2015 - 31/3/2018 (39 maanden)

Onderzoeksresultaten

Biociden worden in de primaire dierlijke productie ingezet voor de ontsmetting van stallen en stalom-
geving. Het gebruik is van belang in de bestrijding van zoönosen en de preventie van dierziekten. In 
de wetenschappelijke literatuur zijn er aanwijzingen dat het gebruik van biociden niet enkel biocidere-
sistentie tot gevolg kan hebben maar ook resistentie tegen antibiotica zou bewerkstelligen. Dit project 
werd uitgevoerd met de bedoeling meer inzicht te verwerven in de relatie tussen biocidengebruik en de 
ontwikkeling van antimicrobiële resistentie onder praktijk-omstandigheden. 

In het eerste werkpakket werd een cross-sectionele veldstudie uitgevoerd m.b.t. het gebruik van bioci-
den in de braadkippenhouderij en varkenshouderij in België. De inventarisatie van het biocidengebruik 
was gebaseerd op enerzijds de gegevens beschikbaar via de hygiënogrammen van DGZ-Vlaanderen 
(2007 – 2014) en anderzijds op de cross-sectionele veldstudie. 

De beschrijvende- en univariabele analyse van de hygiënogramscores beschikbaar via de hygiënogram-
men uit de vleeskuikensector bij DGZ-Vlaanderen werd uitgevoerd m.b.v. SPSS. Over de jaren heen 
vertoonde de gemiddelde hygiënogramscore een dalende trend (lagere score = betere hygiëne). De 
resultaten toonden een betere hygiëne  bij het gebruik van een reinigingsproduct tijdens het reinigings-
protocol dan wanneer er enkel met water gereinigd werd. CID 20, Formaldehyde, MS Megades B en 
Virocid bestaande uit respectievelijk Q4-F5-GL6, F, Q-GL en Q-GL waren de frequentst gebruikte desin-
fectieproducten. De hygiëne  was beduidend beter wanneer tijdens de desinfectie twee verschillende 
desinfectieproducten werden gebruikt dan wanneer er slechts één product werd gebruikt. Tot slot bleek 
dat de uitvoerder van de ontsmetting ook invloed had op de ontsmetting: een ontsmetting uitgevoerd 
door een externe firma resulteerde in een significant lagere score en dus betere hygiëne dan ontsmet-
ting uitgevoerd door de veehouder zelf. 

Tijdens de veldstudie werd op de geselecteerde vleeskuiken- en varkensbedrijven een enquête uitge-
voerd naar het reinigings- en desinfectieprotocol, werden er stalen van de stalomgeving (vleeskuikenstal 
en biggenbatterij) genomen en E. coli isolaten verzameld. Er werden respectievelijk 25 en 21 vleeskuiken- 
en varkensbedrijven bevraagd en bemonsterd. Er werden opvallend grote verschillen waargenomen qua 
toegepaste reinigings- en desinfectieprotocols tussen de bedrijven in beide sectoren. MS Topfoam werd 
zowel in de vleeskuikensector als in de varkenssector het frequentst gebruikt om te reinigen. Virocid en 
MS Megades B waren de meest toegepaste ontsmettingsproducten respectievelijk in de vleeskuiken- en 
varkenssector.

In respectievelijk 20% en 46% van de swabstalen verzameld in de vleeskuikenstal werd E. coli gedetec-
teerd. 

In het tweede werkpakket werden de E. coli isolaten in vitro gekarakteriseerd voor wat betreft hun bioci-
de- en antibioticagevoeligheid, het effect van biociden op de transferfrequentie, en het effect van bioci-
den op adaptatie en antibioticagevoeligheid. 

De gevoeligheidstesten voor antibiotica werden uitgevoerd met behulp van de microdilutiemethode op 
respectievelijk 200 en 206 E. coli isolaten afkomstig uit de vleeskuiken- en varkenssector. De resultaten 
toonden aan dat de E. coli veldisolaten uit de vleeskuikensector een hoge resistentieprevalentie ver-
toonden voor ampicilline (77%), ciprofloxacine (60%), tetracycline (53%), sulfamethoxazole (62%), trime-

4 Q : Quaternair ammonium
5 F : Formaldehyde
6 GL : Glutaraldehyde
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thoprim (56%) en naldixinezuur (46%). In de veldisolaten afkomstig uit de biggenbatterij werd een hoge 
resistentieprevalentie gevonden voor ampicilline (59%), sulfamethoxazole (68%), trimethoprim (64%) en 
tetracycline (52%). 

In de resultaten van de biocidegevoeligheidstesten werd geen bimodale distributie waargenomen, wat 
aangeeft dat er geen biocideresistentie kon worden vastgesteld. 

Via een in vitro conjugatie model werd het effect van verschillende subinhibitorische concentraties ben-
zalkoniumchloride (BKC) op de transfer van ciprofloxacine (CIP) resistentie onderzocht. De resultaten 
toonden aan dat blootstelling aan subinhibitorische concentraties BKC geen invloed had op transferfre-
quentie van CIP resistentiegenen. 

CIP-gevoelige en CIP-resistente E. coli isolaten werden blootgesteld aan subinhibitorische concentraties 
BKC en vervolgens behandeld met verschillende concentraties CIP. Dit experiment werd simultaan ook 
uitgevoerd zonder voorafgaande biocide (BKC) blootstelling. De bacteriële viabiliteit werd onderzocht (1) 
via de klassieke kolonietellingen op plaat en (2) via flowcytometrische (FCM) analyse van zowel de mem-
braan integriteit (propidium iodide, PI kleuring) als de membraanpotentiaal (DiBAC kleuring). Op de FCM 
dot-plots konden door de combinatie van deze beide kleuringen drie verschillende subpopulaties on-
derscheiden worden (i.e., levend, intermediair en dood). (1) De onderzochte E. coli veldstammen konden 
na CIP behandeling significant (P<0.001) beter groeien (i.e., hoger gemiddeld aantal kolonie vormende 
eenheden, kve/mL) wanneer ze vooraf werden blootgesteld aan subinhibitorische concentraties BKC. De 
FCM resultaten toonden (2) in de meeste gevallen een duidelijke verschuiving van de levende naar de 
intermediaire subpopulatie na BKC blootstelling.

Het derde werkpakket bestond uit een longitudinale studie met de bedoeling het effect na te gaan van 
herhaaldelijk biocidengebruik op biocide- en antibioticumgevoeligheid.

In totaal werden 67 en 183 E. coli isolaten bekomen uit respectievelijk braadkuikenstallen en biggenbat-
terijen onderzocht op hun gevoeligheid voor een panel van 14 antibiotica (cf. werkpakket 2). De isolaten 
afkomstig uit de braadkuikenstallen vertoonden een zeer hoge resistentieprevalentie voor ampicilline 
(70%), sulfamethoxazole (64%) en trimethoprim (61%) en een hoge tot gemiddelde resistentie voor te-
tracycline (25%), ciprofloxacine (19%) en nalidixinezuur (16%). Resistentie voor chloramphenicol was laag 
(4%). Voor de isolaten afkomstig van de biggenbatterij werd een hoge resistentieprevalentie gevonden 
voor tetracycline (45%), ampicilline (42%), trimethoprim (35%) en sulfamethoxazole (35%). De resistentie-
prevalentie voor gentamicine  en chloramphenicol was laag. 

Een selectie van E. coli isolaten (67 afkomstig van de braadkippenstallen en 72 afkomstig van de biggen-
batterijen), geïsoleerd na ontsmetting met Virocid, CID20 en D50 werden onderworpen aan gevoelig-
heidstesten voor BKC, GA, F en PA7-H2O2 formulatie (D50) (cf. werkpakket 2). De E. coli isolaten vertoon-
den geen verschillen in gevoeligheid in functie van het toegepaste ontsmettingsproduct. Verder konden 
gedurende de zes opgevolgde productierondes geen veranderingen in gevoeligheid ten opzichte van 
de drie actieve componenten en formulatie aangetoond worden. Tevens werd geen bimodale distributie 
waargenomen wat erop wijst dat er geen opbouw van biocideresistentie is. 

In het vierde werkpakket werden mogelijke risicofactoren voor antimicrobiële resistentie nagegaan via 
de cross-sectionele studie van werkpakket 1 en de longitudinale studie van werkpakket 3. Door middel 
van multivariabele binaire logistische regressie werden associaties onderzocht tussen het gebruik van 
ontsmettingsmiddelen en antibioticaresistentie. Er werden in de cross-sectionele studie geen significante 
associaties gevonden voor de biggensector. Voor de pluimveesector werden enkele significante associa-
ties aangetoond; deze waren echter negatief, wat betekent dat er geen aanwijzingen zijn van verhoogde 
antibioticaresistentie door gebruik van ontsmettingsmiddelen. 

Tot slot werden door middel van multivariabele binaire logistische regressie in de longitudinale studie 
associaties onderzocht tussen de drie gebruikte ontsmettingsmiddelen en antibioticaresistentie. Statisti-
sche analyse toonde geen significante associaties aan tussen het gebruik van Virocid, CID20 en D50 en 
antibioticaresistentie. 

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat er in deze studie geen associaties gevonden werden 
tussen het gebruik van desinfectantia in een veeteeltomgeving en antibioticaresistentie. Dit wijst erop 
dat bij correct gebruik van desinfectantia onder praktijkomstandigheden er weinig kans is voor selectie 
van antibioticaresistentie.

7  PA : perazijnzuur
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RT 14/05 SALMSTID

Identification plus rapide et plus précise des sérotypes de Salmonelles (zoonotiques) faisant l’objet 
d’une lutte officielle chez la volaille et le porc

Coordinateur :  Dr. Sophie Bertrand/ Dr. Sigrid De Keersmaecker (Sciensano) 
Promoteurs :  Dr. Katelijne Dierick/ Dr. Nadine Botteldoorn (Sciensano) 
   Dr. Sigrid De Keersmaecker (Sciensano) 
   Dr. Nancy Roosens (Sciensano)
   Dr. Wesley Mattheus (Sciensano) 
   Prof. Kathleen Marchal (UGent)
Chercheur:  Ir. Mathieu Gand (Sciensano)

Subside :   € 291.000
Période :   1/3/2015 - 31/8/2018 (42 mois)

Résultats de recherches

Salmonella est un agent pathogène majeur largement répandu dans les pays développés. La sous-es-
pèce Salmonella enterica sbsp. enterica est composée de plus de 1500 sérotypes pouvant affecter 
l’homme ou les animaux. C’est pourquoi il est important de connaître le sérotype des Salmonelles isolées 
par les laboratoires de première ligne. La méthode de référence pour le sérotypage de Salmonelles est 
le sérotypage par agglutination sur lame. Mais cette méthode longue et coûteuse ne donne pas toujours 
des résultats très clairs et requiert des techniciens spécialement formés pour cela. Par conséquent, elle 
n’est pas adaptée à la détection rapide des sérotypes de Salmonelles devant être en priorité écartés 
dans la filière porcine et aviaire (cf. Règlement EU N°2160/2003, Avis de l’AFSCA 03-2012). C’est pour-
quoi il a été développé, dans le cadre du projet SALMSTID, une méthode plus rapide et plus précise pour 
l’identification des sérotypes de Salmonelles (zoonotiques) faisant l’objet d’une lutte officielle chez la 
volaille et le porc. Cette technique est basée sur des marqueurs génétiques spécifiques de chaque séro-
type à identifier : Agona, Anatum, Brandenburg, Choleraesuis, Derby, Enteritidis (et son variant vaccinal: 
SalmoVAC SE), Gallinarum (et les variants Gallinarum et Pullorum), Hadar, Infantis, Livingstone, Mbandaka, 
Minnesota, Ohio, Paratyphi B (et son variant Java), Rissen, Senftenberg, Typhimurium (et son variant mo-
nophasique) et Virchow. Ces marqueurs sont détectés par des sondes spécifiques, réparties dans 4 diffé-
rents modules, à partir d’une réaction de ligation-amplification. Les fragments d’amplification sont ensuite 
capturés par des oligonucléotides couplés à des billes ayant un code couleur spécifique et pouvant 
être détectés via une réaction de fluorescence (Technologie Luminex). Le développement d’un système 
d’aide à la de décision permet en plus l’interprétation des données expérimentales et l’obtention de ré-
sultats clairs et objectifs, ce qui facilite l’implémentation de la technique dans les laboratoires de routine. 

Le projet a commencé avec la sélection et l’évaluation des marqueurs moléculaires. Deux types de mar-
queurs ont été sélectionnés : des marqueurs SNP, basés sur le polymorphisme d’un seul nucléotide, et 
des marqueurs absence/présence, basés sur la présence ou l’absence d’une séquence spécifique. Une 
grande partie de ces marqueurs a été sélectionnée à partir de la base de données MLST comportant 
31.848 souches de Salmonelles. Des alignements génomiques ont été réalisés à partir de cette grande 
quantité de données afin de trouver des SNPs spécifiques parmi les gènes de ménage utilisés dans le 
schéma MLST. D’autres marqueurs ont été sélectionnés parmi des études scientifiques dans lesquelles 
ont été développées des méthodes de géno-sérotypage, ou des études de comparaison de génomes. 
La spécificité de ces marqueurs a été testée par BLAST à partir de la base de données NCBI. Enfin, 
des marqueurs ont été sélectionnés en effectuant des comparaisons de génomes et des alignements 
multiples (en utilisant Gegenees et Bionumerics) à partir de données de Whole Genome Sequencing 
(WGS) téléchargées sur NCBI ou séquencées à Sciensano. Les sondes de ligation correspondant à ces 
marqueurs moléculaires ont ensuite été designées et testées in silico avec le logiciel Visual OMP afin de 
prévoir la manière dont elles vont s’hybrider à leur cible dans les conditions de réaction de la ligation. 
Ces sondes ont ensuite été testées en réaction multiplex avec lecture sur le Luminex (MagPix), d’après 
la composition de chaque module. Bien qu’un retour en arrière ait été nécessaire pour la re-sélection de 
marqueurs ou le re-design de sondes, ainsi que pour l’ajustement de certains paramètres expérimentaux, 
les 4 modules ont été validés selon la norme ISO/DIS 16140 avec plus de 1.175 analyses réalisées à partir 
de 757 souches. Des résultats identiques entre la nouvelle méthode et la méthode de référence (séroty-
page par agglutination sur lame) ont été obtenus pour 95 à 100% des analyses effectués, dépendamment 
des modules. 
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De plus, afin de tester la spécificité d’un marqueur trouvé dans l’une des études génomiques réalisées 
sur les données de WGS, une PCR en temps réel a été développée, et validée selon la même procédure, 
pour la détection de Paratyphi B var. Java. 

Enfin, l’application web qui héberge le système d’aide à la décision a été testée à l’aide d’un grand 
nombre de scénarios et de cas d’étude, simulant la réalité d’un cadre d’analyses de routine. Cette appli-
cation aura aussi pour but de rassembler les résultats de géno-sérotypage au sein d’une base de don-
nées pour une meilleure surveillance des cas de Salmonellose en Belgique.

La méthode développée au cours du projet s’est montrée robuste et fiable. Elle est implémentée au CRN 
pour les analyses de routine depuis la fin de 2018.
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RF 14/6291 PANFLUVAC

Universele bescherming tegenover epidemische en pandemische H3N2 influenzavirussen bij mens 
en varken door vaccinatie met heterovariante stammen

Coördinator:  Prof. Kristien Van Reeth (UGent)
Promotor:  Prof. Eric Cox (UGent)
Onderzoekers:  Ms Sharon Chepkwony
   Dr. José Carlos Mancera Gracia

Toelage:   € 189.000
Periode:   1/2/2016 - 31/1/2018 (24 maanden)

Onderzoeksresultaten

De voortdurende antigene wijzigingen in het oppervlakte eiwit hemagglutinine van influenza A virussen 
en de toenemende diversiteit van varkensinfluenzavirussen zijn een aanzienlijke uitdaging gebleken in 
de ontwikkeling van werkzame vaccins. Er werd aangetoond dat het gebruik van antigenen van uiteen-
lopende virusstammen voor primaire en booster vaccinaties (heterologe prime-boost vaccinatie) de im-
muunrespons verbreedt naar antigenisch variabele virussen. Dit project had tot doel om, met het gebruik 
van deze vaccinatiestrategie (1) de mogelijke bescherming van varkens na te gaan tegen Europese en 
Noord-Amerikaanse H3N2 influenza A virussen van varkens (IAV-S) en (2) de mogelijke bescherming van 
mensen en varkens na te gaan tegen “drift” varianten van seizoens-H3N2 virussen bij de mens en van 
mensen tegen potentieel zoönotische IAV-S. 

De vaccinatiestudies met varkens werden uitgevoerd in twee delen. In deel I werd gefocust op de eerste 
doelstelling. Er werden monovalente volledige geïnactiveerde geadjuveerde vaccins bereid, gebaseerd 
op een Europese en een Noord-Amerikaanse H3N2 IAV-S. Deze twee virussen delen slechts 81.5% ami-
nozuur (aa) identiteit in de hemagglutinine 1 (HA1) regio van het hemagglutinine. Priming met een Europe-
se stam en een booster met een Noord-Amerikaanse stam resulteerde in hoge hemagglutinatie inhibitie 
(HI), virus neutralisatie (VN) en neuraminidase inhibitie (NI) antilichaamtiters tegen H3N2 virussen van zo-
wel de Europese als de Noord-Amerikaanse lijn, evenals tegen oude humane H3N2 virussen. Heterologe 
prime-boost vaccinatie resulteerde in de HI test met een panel van 15 antigenisch verschillende stammen 
in 80% serologische kruisreactiviteit, in vergelijking met 33% in de homologe prime-boost groepen. An-
tilichamen tegen de meest recente humane virussen ontbraken echter. De resultaten na challenge met 
één van beide stammen toonden een aanzienlijke bescherming tegen beide challenge virussen. Een 
enkelvoudige toediening van beide stammen (bivalent vaccin) resulteerde in lage antilichaamtiters tegen 
de respectievelijke virussen. Twee dosissen van het bivalent vaccin daarentegen leverde wel bescher-
mende antilichaamtiters tegen de vaccinstammen, maar slaagde er niet in om breed kruisreagerende 
antlichamen te induceren, in vergelijking met de heterologe prime-boost vaccinatie. De resultaten van 
deze studie waren veelbelovend en deden de vraag rijzen of het gebruik van enige andere combinatie 
van antigenisch verschillende H3N2 stammen breed kruisreagerende antilichaamtiters zou induceren 
tegenover al de H3N2 influenza virussen van varken en mens uit het verleden en naar de toekomst toe. 

In deel II van deze studie werd gefocust op de tweede doelstelling. Vijf monovalente volledige geïnac-
tiveerde virusvaccins werden bereid gebaseerd op humane en varkens- H3N2 influenzavirus stammen, 
die toegediend werden in vier verschillende heterologe prime-boost combinaties. De vaccinstam com-
binaties deelden een aa identiteit van 79,3%, 80,5%, 83,6% en 83,3% in HA1. Elke combinatie werd ook 
toegediend in omgekeerde volgorde. Deze strategie van priming en boosting met verschillende monova-
lente vaccins werd vergeleken met homologe prime-boosting met monovalente vaccins evenals met he-
terologe prime-boosting met bivalente vaccins en de traditionele strategie van priming en boosting met 
identieke quadrivalente vaccins. Het gebruik van combinaties van varkens- en humane virusstammen in 
een heterologe prime-boost vaccinatiestrategie resulteerde in minimale HI antilichaam kruisreactiviteit 
(0 to 59%) tegen het panel van 17 antigenisch verschillende H3N2 influenzavirussen dat werd getest. 
Over het geheel genomen was de antilichaam kruisreactiviteit in alle 8 groepen lager in vergelijking 
met de groep in deel I van de studie. Heterologe prime-boosting met bivalente vaccins en homologe 
prime-boosting met quadrivalente vaccins resulteerde in 82% serologische kruisreactiviteit in een van de 
bivalente vaccingroepen en 76% in de tweede bivalente vaccingroep en de quadrivalente vaccingroep. 
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Wegens de teleurstellende serologische resultaten na priming en boosting met monovalente vaccins, 
werd beslist om een derde vaccinatie uit te voeren voor al de heterologe (met een verschillende stam) 
en homologe (met dezelfde stam) prime-boost groepen. Drie sequentiële toedieningen van heterologe 
vaccins resulteerden in hoge HI antilichaamtiters met een percentage van serologische kruisreactiviteit 
van 76 tot 94% in de heterologe prime-boost groepen in vergelijking met 35 tot 71% in de homologe 
prime-boost groepen. Tenslotte werden de varkens die gevaccineerd waren volgens één van de vier 
vaccinatiestrategieën, 6 weken na de laatste vaccinatie gechallenged met een H3N2 IAV-S die antige-
nisch verschilde van alle vijf vaccinstammen. De beste bescherming werd bekomen door heterologe 
prime-boost vaccinatie met monovalente vaccins, hetgeen een volledige bescherming gaf in vijf van de 
acht groepen, gevolgd door heterologe prime-boost vaccinatie met bivalente vaccins, gevolgd door ho-
mologe prime-boost vaccinatie met monovalente vaccins. 

In conclusie leidden drie sequentiële toedieningen van monovalente heterologe vaccins tot een HI antili-
chaamrespons met dezelfde of bredere antilichaam kruisreactiviteit in vergelijking met twee toedieningen 
van bivalente heterologe en quadrivalente homologe vaccins. Dit betekent dat de noodzaak voor twee 
dosissen multivalent vaccin vervalt door monovalente vaccins te gebruiken en zo de totale vaccin dosis 
met meer dan de helft gereduceerd kan worden. Hoewel de aanpak van drie sequentiële toedieningen 
van heterologe vaccins er niet in slaagde om HI antilichaamtiters op te wekken tegen alle onderzochte 
virussen, ontbraken er antilichamen tegen slechts 6 tot 24%, afhankelijk van de gebruikte viruscombina-
ties. De bekomen resultaten suggereren dus dat het mogelijk is een pan-H3N2 antilichaamrespons te 
bekomen met drie vaccinaties, indien er een optimale combinatie van vaccinstammen gebruikt wordt. De 
selectie van vaccinstammen evenals de volgorde waarin ze worden toegediend, zal een sleutelrol spelen 
in de garantie op succes van een vaccinatiestrategie. Verder onderzoek zal nuttig zijn om inzicht te be-
komen in de optimale genetische en antigenische afstand die nodig is tussen virussen om antilichamen 
met een brede kruisreactiviteit te induceren.
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RI 14/2-153 KILLeuPRRSV

Control of highly virulent/pathogenic European porcine reproductive and respiratory syndrome viru-
ses

Coördinator:  Prof. Hans Nauwynck (UGent)

Toelage:   € 75.000
Periode:   1/3/2015 - 31/8/2018 (42 maanden)

Onderzoeksresultaten

Het porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV) is onstabiel en evolueert naar stammen 
die beter spreiden en meer virulent en pathogeen zijn dan de oorspronkelijke stammen. De uitbreiding 
van het aantal subpopulaties van macrofaagachtige doelwitcellen is één van de hoofdredenen voor deze 
veranderende karakteristieken van dit virus. Verder leidt de PRRSV vermeerdering in een toenemend 
aantal subpopulaties van macrofagen tot een hogere gevoeligheid voor bacteriën (co-infecties). De gere-
gistreerde vaccins hebben een beperkte werkzaamheid voor de nieuwe hoog-virulente PRRSV stammen. 

Met het huidig project wilden we betere inzichten krijgen in de pathogenese, meer bepaald in welke ma-
crofaagtypes hoog-virulente PRRSV stammen (subtype 1 - Flanders 13 en subtype 3 - Lena) vermeerderen 
en hoe de immuunrespons gemanipuleerd wordt. Verder werden nieuwe vaccinatiestrategieën ontwik-
keld om deze hoog-virulente stammen beter te kunnen controleren en werd een internationaal initiatief 
genomen om te komen tot een beter zicht op de stammen die momenteel circuleren binnen Europa. 

Om na te gaan in welke macrofaag subpopulaties hoog-virulente PRRSV stammen vermeerderen wer-
den verschillende benaderingen gebruikt. De techniek om na te gaan of bepaalde glycanen specifiek 
binden aan bepaalde subpopulaties monocyten/macrofagen /dendritische cellen (DCen) was niet succes-
vol. Door gebruik te maken van een qPCR en verschillende primerparen werd nagegaan welke Siglecs 
specifiek tot expressie komen in verschillende monocyt/macrofaag/DC subpopulaties. Siglecs 1, 2, 5, 14 
and 15 werden gevonden bij bepaalde subpopulaties en PRRSV infectie was vooral gerelateerd met de 
aanwezigheid van Siglec 1 en CD163. Door een derde technologie werd een nieuwe populatie Siglec 
1-negatieve macrofagen gevonden in de lamina propria van de neusmucosa. Deze macrofagen waren 
zeer gevoelig voor de hoog-virulente PRRSV stammen. Na het beëindigen van het project werd een 
RNA-Seq analyse uitgevoerd op deze cellen en werden er potentieel nieuwe receptoren ontdekt. Mo-
menteel worden deze receptoren verder geanalyseerd. In een volgende strategie werden de ORF van 
Siglec 3, 5 and 10 (de enige die op dat moment beschikbaar waren) gecloneerd en tot expressie gebracht 
in PK15 cellen. We toonden aan dat Siglec 10 een alternatieve bindings- en internalisatiereceptor is voor 
Siglec 1 voor de meeste PRRSV stammen. Er was een preferentieel gebruik van Siglec 1 of Siglec 10 door 
verschillende PRRSV stammen. Er werd wel geen correlatie gevonden in het preferentieel gebruik van 
Siglec 1 of Siglec 10 en de virulentie van de stam. Siglec 10 werd vooral aangetroffen in lymfoïde weef-
sels. Omdat Siglec 10 ook aanwezig is op B-lymfocyten, kan het virus opgenomen worden door dit type 
cellen. Maar door de afwezigheid van de disassembly receptor CD163 blijft het virus intact in deze cellen. 
Dit virus binnen B-lymfocyten vormt waarschijnlijk het PRRSV reservoir binnen een geïnfecteerd varken. 
Vervolgens werd, door gebruik te maken van verschillende differentiatieprotocols, aangetoond dat de 
meeste macrofagen afkomstig van monocyten gemakkelijk konden geïnfecteerd worden door alle uitge-
teste PRRSV stammen. Er werd hierbij geen verschil gevonden tussen laag- en hoog-virulente stammen. 
Dendritische cellen afkomstig van monocyten of rode beenmerg waren niet gevoelig. 

Vervolgens werd nagegaan welke monocyt/macrofaag/DC subpopulaties konden geïnfecteerd worden 
door hoog-virulent PRRSV Lena in geïnfecteerde varkens. Er werd gevonden dat alveolaire, interstitiële 
en intravasculaire macrofagen de hoofddoelwitcellen waren voor dit virus en dat de intravasculaire ma-
crofagen een belangrijke bron van celvrij virus in het bloed waren. DCen waren resistent, met uitzonde-
ring van moDCen die enkel gevoelig zijn voor PRRSV Lena. PRRSV Lena induceert een sterkere IFNgam-
ma and IL12A respons in vergelijking met PRRSV LV and Flanders 13 en ook een sterkere Th1 respons. 
Het laatste is hoogst waarschijnlijk de oorzaak van de hogere pathogeniciteit van de PRRSV Lena stam. 
Verschillende transcriptionele beelden werden bekomen bij de verschillende monocyt/macrofaag/DC 
populaties. Dit werk wordt momenteel verder gezet.
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Alhoewel algemeen aangenomen wordt dat bepaalde PRRS vaccinatiestrategieën, vooral bij het gebruik 
van geïnactiveerde vaccins, aanleiding geven tot een verhoogde virusvermeerdering en meer kliniek, 
kon dit niet bevestigd worden. Wel werd bewezen dat de T lymfocyten respons verantwoordelijk is voor 
de “immunity dependent enhancement of replication and disease (IDERDI)” van PRRSV.

In een volgend deel van het project werden nieuwe vaccinatiestrategieën uitgetest. Geïnactiveerde vac-
cins gaven bij een éénmalige toediening meer kliniek na challenge met een homologe stam dan bij 
de niet-gevaccineerde dieren. Een nieuw geattenueerd PRRSV type 1 subtype 1 vaccin gaf een sterke 
virologische en klinische bescherming  na challenge met de hoog-virulente Flanders 13, vooral wanneer 
er werd geboost met een geïnactiveerd PRRSV Flanders 13 vaccin. Dit vaccin is momenteel in verdere 
ontwikkeling bij een farmaceutisch bedrijf. In een derde studie werd een nieuw type 1, subtype 3 PR-
RSV vaccin ontwikkeld. Het gaf een volledige virologische en klinische bescherming na een homologe 
challenge en een goede partiële bescherming na een heterologe challenge. Dit vaccin is momenteel in 
verdere ontwikkeling bij een tweede farmaceutisch bedrijf. 

In een laatste deel van het project werd een surveillance network geactiveerd in Europa door labora-
toria te helpen bij de standaardisatie van het sequeneren van PRRSV isolaten. Dit heeft geleid tot een 
verhoogd aantal sequenties die werden gedeponeerd en een betere kijk op de variatie van de huidig 
circulerende stammen in Europa.
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RF 15/6300 Bee Best Check

Development of an original bee health management tool for beekeepers 

Coordinateur :  Prof. Claude Saegerman (UREAR-ULiège)
Promoteur :  Prof. Dirk de Graaf (UGent)
Chercheurs:  Ir. El Agrebi Noëmie (UREAR-ULiège)
   Dr. Ellen Danneels (UGent)

Subside :   € 200.000
Période :   01/11/2015 – 31/01/2018 (24+3 mois)

Résultats des recherches :

En Belgique, comme dans de nombreux autres pays européens, la mortalité des colonies d’abeilles mel-
lifères a augmenté au cours des dix dernières années, cette hausse a atteint 17 % en 2004 et 28 % en 
2012. EPILOBEE, l’étude épidémiologique pan-européenne sur la perte des colonies d’abeilles mellifères 
(2012-2014) a indiqué que la Belgique était fortement touchée avec des taux de mortalité parmi les plus 
élevés d’Europe. Notons que le contexte apicole belge est particulier ; la majorité des apiculteurs sont 
amateurs ; les abeilles sont le plus souvent élevées dans des ruchers non-transhumants, principalement 
pour la production de miel,  avec un nombre relativement faible de ruches par rucher. Les pratiques api-
coles de la plus part des apiculteurs amateurs sont souvent empiriques, locales et hétérogènes.

Afin d’essayer de comprendre l’impact des pratiques apicoles sur la mortalité des abeilles en Belgique, 
une enquête a été menée à l’aide d’un questionnaire en face à face et un prélèvement d’échantillon de 
cire provenant du corps de la ruche a été réalisé. Un échantillon stratifié et randomisé de 186 ruchers 
distribués entre la Flandre et la Wallonie a été sélectionné. Afin d’identifier les facteurs de risque et de 
protection, un modèle de régression logistique a été construit dans Stata SE 14.1® en utilisant le taux de 
mortalité des colonies comme variable dépendante (avec une valeur seuil acceptable de 10% du taux de 
mortalité) et des variables explicatives telles que (par exemple) la formation apicole, le type de nourris-
sage des colonies. Une analyse univariée a été effectuée et des rapports de cotes (Odds ratio, OR) avec 
des intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %) ont été calculés pour chaque variable. Ensuite, une régres-
sion logistique multivariée a été effectuée à l’aide des variables ayant uniquement une valeur p < 0,10 
provenant de l’analyse univariée. Une régression logistique par étapes successives a été utilisée pour 
exclure progressivement les variables présentant  les valeurs p les plus élevées. À chaque étape, un test 
de rapport de vraisemblance a permis de comparer le modèle simplifié et le modèle le plus complexe.

L’analyse multivariée a confirmé une corrélation significative entre le taux de mortalité et l’hygiène de 
l’équipement (facteur de protection) (OR = 0,75 ; IC à 95 % : 0,59-0,96 ; P = 0,025), ainsi que l’utilisation 
de partitions comme facteurs de protection. Les apiculteurs utilisant une seule cloison (OR = 0,094 ; IC à 
95 % : 0,026-0,32 ; P < 0,001) sont moins susceptibles d’avoir de mortalité dans leur colonies. La variable 
« hygiène de l’équipement « a été évaluée sur la base de trois questions : l’origine de l’équipement, la ré-
utilisation de l’équipement avec ou sans désinfection après une mortalité et la technique de désinfection 
le plus souvent utilisée (désinfection chimique, mécanique ou la combinaison des deux), les scores allant 
de 0 (mauvaise situation) à 14 (meilleure situation).

Le modèle a mis en évidence certains facteurs de risque supplémentaires : (i) la résilience : les apiculteurs 
non ouverts au changement dans leurs pratiques apicoles sont exposés à des taux de mortalité plus 
élevés (OR = 8,89 ; IC à 95 % : 1,15-68,1 ; P = 0.035), (ii) l’utilisation d’autres types de ruches que la ruche 
Dadant Blatt (OR = 8,62 ; IC à 95 % : 1,66-44,61 ; P = 0,01) ou la combinaison des ruches Dadant Blatt avec 
d’autres types de ruches (OR = 8,81 ; IC à 95 % : 1,21-55,27 ; P = 0,031) augmentent le risque de mortalité. 
Le test Hosmer-Lemeshow a montré que le modèle correspond correctement aux données (Ch2=6,26, 
df=8, p=0,62).  

À l›aide du logiciel CART 6.0, une analyse par arbre de classification a été effectuée avec les variables 
provenant l›analyse univariée ayant une valeur p < 0,10. Lors de l›analyse CART, huit variables se sont 
distinguées, deux étant les plus importantes : l›hygiène de l›équipement avec une importance relative 
de 100 [échelle de 0 à 100] et l›utilisation de partitions (importance relative : 80,16). Ces variables ont été 
impliquées dans trois nœuds de fractionnement dans l›arbre de classification. Dans le premier nœud, 
lorsque le score d›utilisation de l›équipement était ≤ 7,5, 71,4% des apiculteurs (n=56/186) avaient un 
taux de mortalité supérieur à 10%. Dans le deuxième nœud, les apiculteurs ayant un score d›hygiène  de 
l’équipement > 7,5, 56,9 % des apiculteurs (n=130/186) avaient un taux de mortalité inférieur à 10 %. Pour 
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le troisième nœud, les apiculteurs (n=77/130) qui utilisaient une ou deux partitions avaient un taux de 
mortalité de 31,2 % sous le seuil acceptable de 10 %. La sensibilité de l›arbre de classification est de 75 % 
(IC 95 % : 65,1-83,3) et la spécificité est de 85,6 % (IC 95 % : 76,6-92,1).

Le questionnaire en face à face a mis en évidence les limites de l’un des outils proposé aux apiculteurs : 
l’outil en ligne. L’outil en ligne avait pour but de donner une appui/conseil automatique aux apiculteurs en 
fonction de leurs pratiques apicoles. Alors que l’outil conçu initialement dans le but de faire évoluer les 
pratiques apicoles était perçu comme un objectif important, la majorité écrasante des apiculteurs (78% de 
l’enquête LimeSurvey) n’étaient pas intéressés par son utilisation.  En outre, les résultats des visites sur le 
terrain et des discussions avec les apiculteurs ont montré que l’adoption de stratégies visant à atténuer 
le risque pour la santé et la mortalité des abeilles est liée à la perception de l’apiculteur (changement 
de comportement). Ainsi, au lieu de l’outil en ligne, un rapport personnalisée a été envoyée à chaque 
apiculteur par courriel ou par la poste. La possibilité de rencontrer l’enquêteur principal pour d’autres 
questions et discussions a également été offerte à chaque apiculteur. Cette étape a pris beaucoup de 
temps mais, surtout, a donné des résultats précieux en termes d’orientation des apiculteurs et d’adoption 
d’une perception plus positive des mesures d’atténuation de la mortalité des colonies (l’objectif visé). 
Une étude des contaminants de la cire (projet satellite Bee Tox Check) a également été ajoutée au projet 
initial à la demande des apiculteurs. Les résultats de ces analyses ont été transmises aux apiculteurs de 
manière individuelle.  

La faisabilité de l’objectif spécifique 7 (WP4) concernant la démonstration (pour une sélection d’apicul-
teurs) que des pratiques apicoles adaptées peuvent influencer la mortalité des abeilles a été examinée 
lors de la réunion  intermédiaire du comité d’accompagnement (10 novembre 2016). Faute de temps (res-
pect de la saison apicole), cet objectif n’a pas été jugé réalisable. Avec l’accord du comité d’orientation, 
l’objectif 7 a été remplacé par l’étude de l’effet d’un changement dans les pratiques apicoles à l’aide du  
modèle du comportement de santé, un modèle bien connu en sciences sociales mais novateur dans le 
contexte de la santé des abeilles. 

Projet satellite et analyse des pesticides dans les cires.

Les abeilles domestiques sont potentiellement exposées à un large éventail de produits chimiques pro-
venant de leur environnement (Ravoet et al., 2015), à l’intérieur et à l’extérieur de la ruche, mais égale-
ment due aux pratiques apicoles (Traynor et al., 2016). L’exposition aux pesticides est l’un des principaux 
facteurs de risque pour les abeilles domestiques. Afin d’évaluer le taux de contamination des ruchers 
belges par les pesticides, un échantillons de cire de corps a été prélevé par rucher visité afin de détecter 
la présence éventuelle de 293 composés organochlorés et organophosphorés. Ces analyses chimiques 
ont été financées par la Région Wallonne via le projet satellite «Bee Tox Check» (pour les échantillons pro-
venant de Wallonie,  sud de la Belgique) et par l’Université de Liège (pour les échantillons provenant de 
Flandre, nord de la Belgique). Les résidus de pesticides ont été déterminés par CL-MS/MS et CG-MS/MS 
après extraction/partitionnement à l’acétonitrile et nettoyage par méthode dispersive SPE-QuEChERS. 
La limite de quantification (LOQ) est de 0,01 mg/kg pour la plupart des pesticides, sauf pour le fenthion, 
l’iprovalicarbe et le pirimicarbe (LOQ allant de 20 à 70 mg/kg). Pour les échantillons contenant des ré-
sidus de pesticides dont la concentration est supérieure à la limite de détection (LOD) mais inférieure à 
la LOQ, le laboratoire a fourni une estimation de la concentration. Des 186 ruchers échantillonnés, 169 
échantillons de cire étaient en bonne condition pour réaliser l’analyse. Presque tous les échantillons de 
cire de corps (95,2 %) étaient contaminés avec une moyenne de six pesticides par échantillon, un mini-
mum de zéro et un maximum de 16 pesticides. 54 pesticides différents ont été trouvés dans la matrice 
de cire d’abeille. Le nombre et la concentration de pesticides trouvés par échantillon ne donnent aucune 
indication de leur toxicité pour les abeilles. Afin d’explorer les relations possibles entre la mortalité des 
colonies et les charges de contamination de  la cire pour les abeilles, nous avons calculé un quotient de 
risque lié à la cire  (HQwax). Le quotient de risque est  une estimation du risque d’exposition des abeilles 
aux pesticides. Le quotient de risque a été calculé à l’aide d’une méthode similaire à celle décrite par 
(Stoner et al., 2013). Quatre échantillons dépassent par leur quotient de risque la valeur seuil recomman-
dée (5000) . Ni le modèle de régression, ni l’analyse CART n’ont montré de corrélation entre le quotient 
de risque et les taux de mortalité des abeilles. 

Il est essentiel de comprendre la perception qu’ont les apiculteurs des facteurs de risque affectant la 
santé et la mortalité des abeilles pour analyser les raisons de l’adoption ou du rejet de certaines pra-
tiques apicoles. A ce jour, à la connaissance des auteurs, aucune étude sur la façon dont les apiculteurs 
perçoivent et gèrent ces risques n’a été réalisée. Pour les apiculteurs, l’adoption de stratégies qui atté-
nuent le risque pour la santé et la mortalité des abeilles est une action impliquant des changements de 
comportement. Afin de mieux comprendre les facteurs qui déterminent l’évolution des pratiques apicoles 
dans les ruchers belges, ainsi que le processus de décision et d’action, une enquête de perception a été 
conçue et mise en ligne à partir du modèle des comportements  sur la santé (Health Belief Model, HBM). 
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Cette enquête sociologique a été menée dans le cadre du projet Bee Best Check et rassemble 355 api-
culteurs belges. Une première analyse descriptive des données montre que les apiculteurs ont tendance 
à prendre peu de risques en général, leur perception du changement climatique, du parasite Varroa 
destructor, et de la pratique apicole est acceptable. D’autre part, leur perception des pesticides utilisés 
en apiculture et en agriculture est confuse. Leurs principales motivations sont la production d’un miel 
de qualité, la santé de l’abeille et le souci de l’environnement. Un test de Welch pour variance inégales 
(données non paramétriques) a été effectué pour comparer la perception des apiculteurs avec des taux 
de mortalité <10% (taux de mortalité acceptable) et les apiculteurs ayant des taux de mortalité ≥10 % (taux 
de mortalité anormale) pour les mêmes variables au seuil de signification de 0,05. Les deux échantillons 
ont des variances et des tailles d’échantillons inégales (<10 % de mortalité (N=213) ; 10 % de mortalité 
(N=142)). Les résultats du test indiquent que les apiculteurs dont le taux de mortalité est inférieur à 10% 
ont une bien meilleure perception des facteurs de risque pour leurs colonies et appliquent davantage de 
mesures limitant ces facteurs.

Dans cette étude, nous présentons les premières preuves d’une relation entre les pratiques apicole et les 
taux mortalité des abeilles. Les résultats montrent que les principaux facteurs de protection des colonies 
d’abeilles mellifères sont la résilience des apiculteurs, le type de ruche utilisé, l’hygiène de l’équipement, 
l’hivernage des colonies dans de bonnes conditions, ce qui inclut l’utilisation de partitions, l’estimation 
de la force des colonies à hiverner, le suivi hivernal et enfin une lutte intégrée adaptée contre le parasite 
Varroa destructor. L’avantage qu’offre l’utilisation des pesticides dans la lutte contre les infestations de 
Varroa doit être mis en regard avec  leurs effets toxiques sur les abeilles. Certains échantillons de cires 
présentaient des contaminations massives (étude satellite). Par ruche, un diagnostic approprié des taux 
d’infestation du Varroa devrait être généralisé avant d’utiliser les quantités appropriées d’acaricides. Des 
efforts supplémentaires sont nécessaires en matière de formation des apiculteurs pour promouvoir de 
bonnes pratiques apicoles et identifier rapidement les signes cliniques de la maladie.  Malgré une réelle 
perception du risque, les contraintes liée à l’investissement en temps ainsi que l’absence du ressentit de 
l’impact financier de la perte d’une colonie sont les principaux obstacles à la mise en œuvre des mesures 
visant à limiter le risque. Les résultats de notre enquête soulignent l’importance de tenir compte des dé-
terminants socio-économiques dans toute stratégie visant à atténuer les risques associés à la mortalité 
des abeilles.
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RF 16/6304 EMERDIAH5

Optimalisation du diagnostic virologique et sérologique dans le cadre de la surveillance influenza 
aviaire en préparation à l’émergence de nouveaux virus HPH5Nx

Coordinateur :  Dr. Bénédicte Lambrecht (Sciensano)
Promoteur :  Dr. Mieke Steensels (Sciensano)
Chercheur:  Mme Edwicka Gregorowicz (Sciensano)

Subside :   € 111.000
Période :   1/1/2017 - 31/3/2018 (15 mois)

Résultats de recherches

Les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogènes (LPAI) de sous-type H5 circulant dans les oiseaux 
sauvages aquatiques peuvent mener à l’émergence de virus hautement pathogènes (HPAI) une fois trans-
mis aux espèces galliformes. Selon la définition de l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale), les 
LPAI se distinguent des HPAI par la présence d’un ou plusieurs acides aminés basiques au niveau du site 
de clivage (CS) du précurseur de l’hémagglutinine (HA0), respectivement. Considérant le risque d’intro-
duction, de circulation et la capacité de réassortiment de ces virus, l’utilisation d’outils diagnostiques de 
pathotypage et de subtypage de la neuraminidase (NA) permettant d’obtenir une identification rapide est 
nécessaire afin d’implémenter les mesures de restriction permettant de limiter la propagation et disper-
sion du virus. Actuellement, la présence de virus influenza est détectée par un test de Real-time RT-PCR 
(RRT-PCR) spécifique de l’ARN viral du gène Matrix (M), permettant la détection de tous les virus influen-
za de type A. En cas de positivité, la présence d’AI de sous-type H5 ou H7 (AI notifiables) est détectée 
par une seconde RRT-PCR spécifique de ces sous-types. Toutefois, l’identification et le pathotypage du 
virus n’est pas toujours possible directement sur l’extrait de l’échantillon de terrain, exigeant l’isolement 
de la souche sur œufs de poulet embryonnés et représentant un délai de 3 jours à 2 semaines. Afin de 
caractériser les virus AI de sous-type H5 par une méthode alternative au séquençage du CS, une nou-
velle technique basée sur la technologie Luminex a été développée. Sa spécificité et sensibilité ont été 
déterminées afin d’évaluer sa mise en place dans le diagnostic de routine du Laboratoire de Référence 
AI. Enfin, l’analyse coût-bénéfice de l’implémentation de cette méthode en diagnostic a été comparée à 
celui du séquençage. 

En diagnostic sérologique, les réponses immunes induites par la circulation de virus HP H5 dans les 
exploitations avicoles et parmi les oiseaux sauvages sont détectées par un test d’inhibition d’hémag-
glutination (HI) H5 spécifique (test de référence). Cependant, les anticorps induits par certains virus H5-
HP ne sont pas toujours détectés par les antigènes de référence (LPH5), nécessitant la mise en œuvre 
de tests complémentaires plus sensibles ou plus spécifiques. L’utilisation de kits ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) commerciaux pourrait être un outil de diagnostic plus robuste, plus sensible et 
moins laborieux. Par conséquent, la gamme commerciale de kits a été examinée et étudiée. Par la suite, 
l’introduction dans le diagnostic de routine a été évaluée.

Le virus de la maladie de Newcastle (NDV), également connu sous le nom de Avian paramyxovirus de 
type 1 (APMV-1), est responsable de la deuxième plus importante maladie infectieuse aviaire notifiable et 
présente un impact économique important. Dans les élevages avicoles belges, des stratégies de vacci-
nation ont été mises en place depuis 1993. Différents pathotypes de ce virus existent : de type lentogène, 
mésogène à vélogène présentant un profil de pathogénicité croissant, respectivement. Comme pour 
les virus AI notifiables H5 et H7, une souche lentogène NDV se différentie d’une souche vélogène NDV 
par la présence d’un CS mono ou multibasique, respectivement. Une nouvelle méthode de pathotypage 
basée sur la technologie Luminex a également été développée pour le NDV. Sa spécificité, sensibilité et 
coût-bénéfice ont également été évalués.

Une première méthode de pathotypage des virus AI H5 basée sur l’utilisation de primers décrits par Lei-
jon, ciblant le CS du gène de l’hémagglutinine (HA), a été évaluée (1). Des réactions croisées entre LPAI 
et HPAI ont été observées aux concentrations de primers recommandées par l’auteur. Par conséquent, 
leur utilisation a dû être écartée.
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Un second test de pathotypage basé sur un set d’oligo décrit par Naguib, ciblant la région entourant le 
CS et utilisé en RRT-PCR, a été mis en œuvre (2). Une fois de plus, des réactions croisées ont été obser-
vées. Les différences de spécificité observées avec les résultats de Naguib pourraient s’expliquer par 
la présence d’une sonde spécifique ciblant une partie du CS dans la RRT-PCR développée par Naguib, 
absente dans le test Luminex. 

L’analyse in silico de la région du CS de 345 LP et 2291 HP séquences a permis de mettre en évidence la 
présence d’un polymorphisme nucléotidique (SNP) pouvant être un candidat potentiel pour la distinction 
des LPAI/HPAI. Par conséquent, des primers spécifiques dont l’extrémité 3’ cible le SNP ont été désignés 
in house. Cependant, l’analyse de séquences a mis en évidence l’existence de HPAI atypiques pouvant 
être considérés comme LPAI par seule utilisation de ces primers. Afin de permettre l’identification cor-
recte de ces HPAI atypiques, des primers ciblant une région plus large du CS ont été conçus.

Différents paramètres de la PCR multiplex (tels que les concentrations de primers, la température, le 
nombre de cycles, ...) ont été testés et optimisés afin de garantir la spécificité du test et une sensibi-
lité maximale. De plus, les résultats obtenus avec différentes concentrations de billes et de streptavi-
dine-R-phycoérythrine (SAPE) ont été comparés afin d’obtenir le rapport signal/bruit de fond (S/N) le plus 
élevé. Pour la spécificité, 44 liquides allantoïdiens (LAA) positifs de AI H5 différents disponibles dans le 
laboratoire ont été dilués afin d’obtenir un Cp ~25 par détection RRT-PCR H5. Certaines souches ont été 
obtenues via des laboratoires de référence européens ainsi que canadiens. Pour les souches indispo-
nibles, de l’ARN synthétique du gène HA a été produit à partir d’un plasmide commercial (Integrated DNA 
Technologies) synthétisé à partir des séquences publiquement disponibles dans les bases de données. 
Le pathotype de toutes les souches testées a été détecté correctement et spécifiquement. Comme at-
tendu, des doubles réactions ont été observées pour les souches HPAI atypiques, présentant un signal 
élevé des primers spécifiques de ces souches, combiné avec un signal LPAI-aspécifique. 

Afin d’évaluer la sensibilité et l’effet matrice du test, différentes dilutions de LAA-H5 positifs en solution 
tamponnée-phosphate (STP) ou de swabs cloaqual (Cls) ont été testées. Les résultats ont montré que la 
sensibilité varie selon le profil génétique détecté et diminue fortement en Cls par rapport au STP, excluant 
son application aux échantillons de terrain positifs faiblement concentrés. 

Pour le subtypage NA, le choix d’une PCR multiplex par utilisation de primers NA spécifiques pour les 
sous-types associés aux virus AI HP H5 circulants d’origine asiatique, N1, N5, N6 et N8, a été opté. Pour 
ce faire, des primers NA-spécifiques de chaque sous-type publiés dans la littérature ont été sélectionnés 
en fonction des alignements de séquences. Pour chaque type, le couple ayant montré la spécificité et 
sensibilité les plus élevées en PCR singleplex a été retenu comme candidat potentiel pour la mise en 
œuvre de la PCR multiplex. Les résultats de cette dernière ont démontré que l’ajout du set N5 fait état 
de formation de dimères de primers, impliquant une diminution de sensibilité. Par conséquent, les pri-
mers N5 ont été exclus de la PCR multiplex. A ce jour, 2 souches ont été testées pour chaque NA afin 
d’optimiser la PCR multiplex. Un panel plus important de souches AI reste à être testé afin d’évaluer la 
spécificité du test. Pour la sensibilité et l’effet matrice, des dilutions de LAA en STP et Cls seront testées 
afin d’évaluer son éventuelle application à des échantillons de terrain.

Concernant le pathotypage du NDV, des primers spécifiques des souches lentogènes et mésogènes/
vélogènes ont été désignés sur base des analyses de séquences du gène de la protéine fusion. A ce jour, 
21 souches ont été testées et aucune réaction croisée n’a pu être observée. Cependant, un plus grand 
nombre reste à être testé afin de confirmer la spécificité du test et d’évaluer sa sensibilité.

Enfin, le rapport coût/bénéfice du pathotypage H5, NDV et sous-typage NA a été évalué. Le pathotypage 
H5/NDV et sous-typage NA basé sur la technologie Luminex présente une économie de 50% par rapport 
au séquençage.

Durant la préparation du projet, trois kits ELISA-H5 étaient disponibles sur le marché. Lorsque le travail 
de sérologie a été lancé, un seul d’entre eux était encore disponible. La première version de ce test ELI-
SA-H5 avait été remplacée en raison de la détection limitée des sérums spécifiques H5. La 2ème version 
développée et commercialisée de ce kit a été évaluée au cours de ce projet.

Tout d’abord, 308 sérums collectés en élevage avicole lors de la crise belge HP-H5N8 en 2017 ont été 
testés en première ligne avec le test NP (nucléoprotéine)-ELISA, suivi du test standard d’identification HI, 
en utilisant l’antigène de référence HP-H5N8 (Angleterre, 2014) et l’H5-ELISA commercial. Au total, 85 sur 
308 sérums ont été testés NP positifs, dont 68 étaient également positifs en HP-H5_HI. Par la suite, les 
résultats HI de ces 68 sérums ont été comparés à ceux obtenus avec le test ELISA H5 : 46% des sérums 
positifs en HP-H5N8_HI sont restés négatifs avec le test ELISA H5. Deuxièmement, 261 sérums d’oiseaux 
sauvages ont été testés avec le test NP-ELISA, dont 117 étaient positifs. Par la suite, ces 117 sérums ont 
été évalués par test HP-H5_HI en utilisant deux antigènes HP-H5N8 disponibles : les antigènes HP-H5N8 
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de référence (Angleterre, 2014) et un plus récent, les antigènes HP-HN5N8 isolés en Belgique en 2017. 
Cependant, 31% des sérums HI-positifs pour les deux antigènes HP-H5N8, étaient négatifs en ELISA H5. 
En outre, pour les sérums de plusieurs expériences de vaccination-challenge rHVT-H5 (AI) (HP-H5N1 
Hongrie 2006, HP-H5N9 France 2015, HP-H5N8 Allemagne 2014 et HP-H5N8 Belgique 2017) réalisées 
sur des poulets exempts de pathogènes spécifiques et sur les canards, 13% des échantillons HI positifs 
avec l’antigène homologue sont demeurés négatifs par H5-ELISA.

La sensibilité de détection des anticorps anti-H5 par le test ELISA-H5 actuellement disponible (version 2) 
n’est donc pas suffisante pour considérer ce test comme un outil de détection pour la surveillance de la 
circulation des virus HP-H5. Sur la base de ces résultats, une troisième version plus robuste est en cours 
de développement.
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RF 17/6319 JEV-PIG

Vector-vrije transmissie van Japanese encephalitis virus (JEV) bij varkens zorgt voor een verhoogd ri-
sico geassocieerd met een mogelijke introductie: studie van de pathogenese in varkens na inoculatie 
van JEV via verschillende routes

Coördinator:  Dr. Nick De Regge (Sciensano)
Promotoren:  Dr. Kai Dallmeier (KU Leuven)
   Prof. Herman Favoreel (UGent)
Onderzoeker:  Mevr. Valerie Redant (Sciensano)

Toelage:   € 91.000
Periode:   1/10/2017 - 30/9/2018 (12 maanden)

Onderzoeksresultaten

Het Japanese encephalitis virus (JEV) is een zoönotisch flavivirus, voornamelijk overgedragen door Culex 
muggen. Ondanks de huidige endemische status van JEV in landelijke gebieden in Zuid en Zuid-Oost 
Azië, moet er ook rekening gehouden worden met een potentiële introductie van JEV in Europa. Recente 
studies tonen namelijk aan dat JEV zich mogelijks zou kunnen verspreiden na een eventuele introduc-
tie: Europese Culex muggen blijken competente vectoren voor JEV en onlangs werd ook vastgesteld 
dat vector-vrije transmissie van het virus bij varkens kan voorkomen. Dit zou impliceren dat een intro-
ductie van het virus in Europa belangrijke economische en gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben. 
Pathogeniciteit van JEV varieert van gastheer tot gastheer. Bij de mens verloopt het merendeel van de 
infecties subklinisch, maar in 1/250 van de gevallen kan een ernstig klinisch ziektebeeld optreden met 
een mortaliteit tot 25-30%. Hiertegenover staat dat de klinische symptomen bij varkens eerder mild zijn 
en JEV infectie meestal gepaard gaat met reproductieve problemen en er weinig tot geen neurologische 
symptomen detecteerbaar zijn in volwassen varkens. 

Hoewel varkens een belangrijke gastheer zijn voor de amplificatie van JEV, is er heel weinig onderzoek 
gevoerd naar de pathogenese in deze gastheer. Om meer inzicht te verwerven in hoe de pathogenese 
precies verloopt werd in dit project een dierproef uitgevoerd waarin 9 weken oude varkens geïnoculeerd 
werden via 3 verschillende routes met de JEV genotype 3 Nakayama stam. Een eerste groep van varkens 
werd intransaal geïnoculeerd om de vector vrije transmissie tussen varkens na te bootsen. Natuurlijke 
infectie door muggen werd nagebootst door een tweede groep van varkens intradermaal in de nek te 
inoculeren. Een derde groep van varkens werden ook intradermaal geïnoculeerd in de nek, maar ditmaal 
in combinatie met muggenspeeksel. Dit laat toe om de invloed van muggenspeeksel op een JEV infectie 
te bestuderen. Geïnfecteerd varkens werden gedurende 3 weken van dichtbij opgevolgd. Temperatuur 
en klinische symptomen werden dagelijks gecontroleerd. Op dag 1,2,3,5,7,14 en 21 na infectie werden 3 
varkens per groep en 1 controle dier geëuthanaseerd en werden er verschillende bloed en weefselstalen 
genomen: tonsil, milt, nier, lever, drainerende lymfeknoop (prescapulair) en hersenweefsel (hersenstam, 
cerebellum, cerebrum, bulbus olfactorius, trigeminaal ganglion neuronen, choroid plexus en thalamus).

Naast een beperkte koorts werden geen enkel ander klinische symptoom geobserveerd na intranasale 
of intradermale inoculatie van varkens met JEV. Dit zou een risico kunnen vormen voor de vroege detec-
tie van JEV na introductie in Europa. Gezien seroconversie reeds geobserveerd kon worden tussen 5 en 
7 dpi, lijken serologische testen de beste optie om een circulerende JEV infectie te detecteren in plaats 
van qPCR op bloed of nasale swabs. Dit vanwege de korte viremie en beperkte virale excretie in nasale 
swabs die in onze studie geobserveerd werd. Die beperkte virale excretie in nasale swabs maakt dat di-
recte JEV transmissie minder waarschijnlijk geacht zou kunnen worden dan aanvankelijk gesuggereerd 
werd in voorgaand onderzoek. Dit verschil zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat in vergelijking met 
andere studies, in onze studie geïnoculeerd werd met een relevant lage dosis van JEV. Onze vergelijken-
de studie toont een belangrijke rol aan van de lymfoïde organen in JEV pathogenese. Lokale lymfekno-
pen lijken de locatie te zijn waar primaire replicatie plaats zou vinden na infectie en er werden indicaties 
gevonden dat de tonsillen een belangrijke locatie zijn voor virale replicatie en potentiële persistentie van 
JEV. Verdere studies zullen dit moeten uitwijzen. 



120Rapport d’activités 2017/2018

Verder kon JEV RNA gevonden worden in verschillende hersenweefsels vanaf het tijdstip dat dit ook in 
het blood gedetecteerd kon worden. Onze resultaten konden geen uitsluitsel geven via welke weg JEV 
het centraal zenuwstelsel bereikt, maar de bulbus olfactorius en plexus choroideus lijken potentieel een 
belangrijke rol hierin te spelen. Het lijkt erop dat het trigeminaal ganglion geschrapt kan worden als mo-
gelijk route, zelfs na intranasale inoculatie met JEV. 

Algemeen, kan gesteld worden dat de geobserveerde pathogenese heel gelijklopend is tussen de ver-
schillende inoculatieroutes. Er kon enkel een tijds verschuiving van 1 à 2 dagen waargenomen worden 
in pathogenese tussen intranasale en intradermale inoculatie, correlerend met het moment van de piek 
in viremie. Verder konden er ook geen duidelijke verschillen in pathogenese vastgesteld worden tussen 
intradermale inoculatie met of zonder muggenspeeksel. Dit zou kunnen impliceren dat muggenspeeksel 
enkel een belangrijke rol speelt wanneer een lage dosis JEV wordt geïntroduceerd in de gastheer door 
de mug. 

In conclusie liet dit project toe i) om de capaciteit en expertise op te bouwen om te werken met JEV onder 
BSL3 condities binnen ons instituut, ii) om enkele basis diagnostische technieken voor JEV te implemen-
teren, iii) om nieuwe kennis op te bouwen over de pathogenese van JEV in zijn natuurlijke gastheer, het 
varken en iv) om een infectiemodel te valideren dat gebruikt kan worden in vaccinatie studies. 

Verder liet dit project ons toe om waardevolle stalen te verzamelen die gebruikt zullen worden in een 
hierop volgend project om inzicht te verwerven in lokale virale replicatie en lokale immuunreacties ter 
hoogte van de huid en tonsillen.



121 Activiteitenverslag 2017/2018



Plantengezondheidsbeleid

Politique sanitaire des végétaux



123 Activiteitenverslag 2017/2018

RI 15/D-168 VECTRACROP

Tracking vectors of bacteria and phytoplasmas threatening Europe’s major crops

Coördinator:  Dr. Martine Maes (ILVO)
Promotor:  Dr. Bernard Watillon (CRA-W)
Onderzoekers:  Dr. Kris De Jonghe (ILVO) 
   Ir. Hans Casteels (ILVO)
   Ir. Stéphan Steyer (CRA-W)
   Dr. Christiane Fassotte (CRA-W) 
   Dr. Thibaut Olivier (CRA-W)

Toelage:   € 200.000
Periode:   1/3/2016 - 31/5/2018 (27 maanden)

Onderzoeksresultaten

Objectieven – Onderzoeksvragen van het project die onderwerp uitmaken van de studie

 - Is het mogelijk nieuwe floëem en xyleem voedende insectenvectoren (Auchenorryncha-vectoren) 
te identificeren die een bedreiging vormen voor een selectie van belangrijke gewassen in Europa?

 - Welke monitoring en vangtechnieken zijn optimaal om efficiënt de floëem- en xyleem-voedende 
insectenvectoren te bemonsteren/inventariseren.

 - Is het mogelijk om betrouwbaar de pathogenen te bemonsteren in de vectoren zelf, gebruik makend 
van de beschikbare gevalideerde diagnostische middelen. 

 - Levert het monitoren van potentiële vectoren behorende tot de floëem- en xyleem voedende 
insecten in en rond een selectie van geïnfecteerde velden extra kennis op rond de transmissie van 
fytoplasma’s, Liberibacter en andere gerelateerde Auchenorrhyncha?

 - Leveren de transmissie-experimenten op (potentieel) gevoelige gewassen extra kennis op rond de 
vector transmissie? 

Bekomen resultaten 

De fytoplasma en Liberibacter species waarop gefocust werd in het project zijn: 

 - Perenaftakelingsfytoplasma (‘Candidatus Phytoplasma pyri’, PD). 
 - Appelproliferatiefytoplasma (‘Candidatus Phytoplasma mali’, AP). 
 - European stone fruit yellows fytoplasma (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ESFY) 
 - ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ (zowel de aardappel als de wortel haploytypes) 
 - Aster yellows fytoplasma ‘(Candidatus Phytoplasma asteris’, AY). Ook hier ligt de nadruk op 

aantastingen in wortel en aardappel.

Hoewel in de gekozen pathogenen de bladvlooien (Psylloidea (suborde van de Sternorrhyncha) de be-
langrijkste vectoren lijken te zijn (althans voor wat tot nu toe gekend is), is er weinig gekend over de rol 
van plant- en bladspringers, cicaden en boomspringers alsook spuugbeestjes in de verspreiding van AP, 
PD, ESFY, en CaLso. Het zijn allen insecten die tot de groep van de Auchenorrhyncha behoren. Enkel 
voor AY is de gekende rol voor insecten uit de Auchenorrhyncha groter. Floëem- en xyleem-voedende 
insecten zijn de enige wezens die in staat zijn om fytoplasma’s op te nemen en de meeste onder hen 
behoren tot de Auchenorrhyncha (Weintraub and Beanland, 2006). De online database “waarnemingen.
be” geeft 409 verschillende soorten weer die tot de Auchenorrhyncha suborde behoren en die tot op 
vandaag werden waargenomen in België. Tedeschi and Alma (2006) toonden aan dat op zijn minst één 
hiervan, Fieberiella florii, behorende tot de Auchenorrhyncha, in staat is om het fytoplasma ‘Candidatus 
Phytoplasma mali’ op te nemen en over te dragen. Zoals hoger reeds werd aangegeven behoren de ge-
kende vectoren van ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ tot de Auchenorrhyncha. Landi et al. (2013) toonde 
aan dat het Aster yellows fytoplasma in wijngaard agro-ecosystemen kon worden verspreid door de Au-
chenorrhyncha Euscelis lineolatus, Neoaliturus fenestratus en Psammotettix alienus, terwijl dit ook het 
geval was voor het stolbur fytoplasma door de Auchenorrhyncha E. lineolatus en Hyalesthes obsoletus.

In een eerste werkpakket werden verschillende monitoringsystemen getest. Het gebruik van sweep-net-
ting en beat-netting kan grote aantallen Auchenorrhyncha opleveren, maar voor een monitoring hangt 
het resultaat sterk samen met de intensiteit van de monitoring (bijvoorbeeld aantal klopbeurten per boom 
en aantal bomen in de survey. Voor een gestandaardiseerde monitoring werd gekozen voor het gebruik 
van de gele lijmplaten als de meest betrouwbare methode. Ook het inspuiten van planten met lijm werd 
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getest. Hierbij worden enkel de insecten die op de geviseerde plant landen ook effectief gevangen. Dit 
is bijv. een bruikbare methode om een geïnfecteerde plant op te volgen. Het inspuiten beïnvloed het 
voeden van het insect waardoor de methode mogelijk niet bruikbaar is om insecten te testen op aanwe-
zigheid van de pathogeen.

Er werd voornamelijk aan de hand van gele lijmplaten een heel uitgebreide systematische bemonstering 
opgezet van insecten in een aantal geselecteerde velden (2 appel, 4 peer en 1 wortel). Hierbij werd over 
het seizoen heen een overzicht van de aanwezige potentiële vectoren bekomen. Per veld werd data 
verzameld vanop 9 kwadranten waar telkens 1 lijmplaat werd geplaatst die op regelmatige basis (elke 2 
of 3 weken, afhankelijk van het veld) werd vervangen.

De moeilijke en trage morfologische identificatie enerzijds en de bruikbare gestandaardiseerde en be-
trouwbare moleculaire identificatietechniek via COI en ITS2 gevolgd door een blast t.o.v. de BOLD, res-
pectievelijk NCBI-database anderzijds leidden uiteindelijk in het tweede werkpakket tot het besluit om 
de insectenvectoren via de moleculaire methode te identificeren. Op basis van de monitoring konden per 
veld overzichten worden opgemaakt welke de meest voorkomende Auchenorrhyncha waren per opge-
volgde teelt en per veld. In 2 van de opgevolgde wortelvelden leverde de Auchenorrhyncha monitoring 
ook een vaststelling op van ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ haplotype D. De monitoring in deze 
velden verschoof naar de psyllidae na de vaststelling van de mogelijke aanwezigheid van een bladvlo 
als vector van ‘Ca. P. solanacearum’. Er werden echter geen Trioza sp. of Bactericera sp. aangetroffen en 
algemeen gezien slechts heel weinig bladvlooien in beide velden. Wel werd in het resterende wortelzaad 
dat gebruikt werd om deze velden in te zaaien ook ‘Ca. L. solanacearum’ vastgesteld in de cv. Nerja. 
Echter, zaadoverdracht van ‘Ca. L. solanacearum’ speelt vermoedelijk slechts een beperkte rol voor ‘Ca. 
L. solanacearum’.

Pathogeendetectie in de insecten zelf: AY werd gedetecteerd in Macrosteles sexnotatus, Graphocephala 
fennahi en Typhlocyba sp. Geen enkel insect testte positief voor AP of PD (in appel, respectievelijk peer). 

In het kader van de kweek van insecten in functie van de transmissietesten in werkpakket 3 werd een 
kweek opgezet van Empoasca decipiens (op Malus en Faba), Zyginidia scuttelaris (op Corylus) en Caco-
psylla pyri (op Pyrus). Aanvankelijk lukte dit, maar door een plotselinge populatie “collapse” konden geen 
insectentransmissietesten worden uitgevoerd.

Ten slotte werden ook in het veld kooien geplaatst rond een aantal waardplanten (Malus, Pyrus, Carpinus, 
Viburnum en Hedera) en werd de populatiedynamiek opgevolgd. (werkpakket 4). De populatie opvolgen 
in deze kooimouwen op zich was ook niet mogelijk. Er was geen populatieopbouw vast te stellen. Er werd 
een alternatief gezocht en op basis van de algemene monitoringdata konden om de populatiedynamiek 
en geospatiale verspreiding van de individuele insectpopulaties worden weergegeven a.d.h.v. heatmaps 
per insect en per veld. 

Het nationaal project maakt deel uit van een transnationaal EUPHRESCO-project.
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RT 15/06 FUNGIFOR 1

Statut phytosanitaire de 8 champignons (+ 1 insecte vecteur) affectant des essences ligneuses en 
Belgique : surveillance du territoire et évaluation du risque d’établissement

Coordinateur :  Dr. A. Chandelier (CRA-W)
Promoteurs :  Dhr. B. Gobin (Proefcentrum voor Sierteelt)
   Prof. J.-C. Grégoire (ULB)
Chercheurs:  Dhr. Dieter Blancquaert (PCS)
   M. Félix Teng (CRA-W)
   Ir. Sophie Schmitz (CRA-W, head of the plant clinic - not paid by the project)

Subside :   € 214.000
Période :   1/10/2015 - 31/3/2018 (30 mois)

Résultats de recherches

Les espèces ligneuses sont de plus en plus menacées par des organismes pathogènes invasifs, en 
particulier par des champignons, qui causent des dégâts importants. Le nombre de ces organismes a 
augmenté durant ces 30 dernières années, ce qui a eu un impact important au niveau économique, 
écologique et sociétal. Plusieurs facteurs comme le commerce de bois ou de matériel végétal , le chan-
gement climatique (rendant les arbres plus sensibles aux infections et permettant aux pathogènes inva-
sifs d’étendre leur aire de répartition) ainsi que le manque de sensibilisation de touristes (ramenant des 
plants, fruits ou semences infectés de pays lointains) contribuent à l’augmentation du risque d’introduc-
tion de nouveaux pathogènes en Europe. 

Le projet visait à établir le statut phytosanitaire de 8 champignons (+1 insecte vecteur) réglementés ou 
placés sur la liste A2 de l’OEPP et qui affectent plusieurs espèces ligneuses présentes en Belgique (Ta-
bleau 1). Les objectifs principaux étaient (1) la validation et le développement de tests moléculaires pour la 
détection de ces organismes ; (2) leur surveillance en Belgique en 2016 et 2017 ; (3) l’évaluation du risque 
d’introduction et d’établissement en Belgique et (4) la communication des résultats à toutes les parties 
impliquées ou concernées par le projet. 

Deux tests de détection ont été développés : l’un pour Cryphonectria parasitia et l’autre pour Hetero-
basidion irregulare. Pour Ceratocystis platani, Dothistroma septosporum, D. pini, Lecanosticta acicola et 
Melampsora medusae, des tests décrits dans la littérature ont été validés. Pour Geosmithia morbida, la 
méthode de détection moléculaire n’a pas été validée car son insecte vecteur, Pityophthorus juglandis, 
n’a pas été identifié durant le projet. 

Un réseau d’échantillonnage a été établi suivant divers critères de sélection afin d’augmenter la probabi-
lité de détection (selon ISMP 6). Un total de 335 sites a été prospecté durant la période de végétation, en 
2016 et 2017 (Tableau 1). Trois des pathogènes visés ont été détectés : D. septosporum (43 sites), D. pini 
(3 sites) et C. parasitica (4 sites). Des infections de D. septosporum sur Pinus sylvestris ont été détectées 
pour la première fois dans 4 localités dans le sud du pays. 

Tableau 1. Nombre de sites prospectés pour les différents organismes visés dans différents environne-
ments en 2016 et 2017.

Organisme Plant hôte Forêt Route Parc Verger Total 
Ceratocystis platani Platanus spp. 0 70 8 0 78 
Dothistroma septosporum, 
D. pini et Lecanosticta aci-
cola 

Pinus spp. 91 0 20 0 111 

Heterobasidion irregulare Conifers species 33 15 0 0 48 
Cryphonectria parasitica Castanea spp. 53 7 11 0 71 
Melampsora medusae Populus spp. 14 0 0 0 14 
Pityophthorus juglandis et 
G. morbida 

Juglans spp. 7 0 1 5 13 
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Quatre voies d’introduction des pathogènes en Belgique ont été étudiées : l’introduction naturelle, l’intro-
duction via l’importation de bois, l’introduction via l’importation de plants vivants et l’introduction via les 
outils infectés. Les données ont été collectées à partir de la littérature, d’interviews (la société de bonsaï 
de Flandre, FEDUSTRIA), de bases de données (NBB.Stat, ISEFOR et USDA database) et des enquêtes 
spécifiques réalisées auprès des pépiniéristes et communes. Les informations relatives aux mesures 
officielles imposées en Belgique pour la surveillance/le contrôle du commerce des différents matériels 
(bois ou plantes) ont été obtenues auprès de l’Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
(AFSCA). Pour l’évaluation du risque d’établissement des pathogènes, trois paramètres ont été analysés. 
L’adaptabilité du pathogène au climat belge a été évaluée sur base de la comparaison de l’occurrence 
du pathogène dans le monde et de la carte climatique de Köppen-Geiger. La disponibilité des hôtes a été 
estimée en groupant les données obtenues à partir du DNF, de l’ANB et de l’IPFRW. L’information concer-
nant la capacité de dispersion des agents pathogènes a été collectée dans la littérature. 

Les voies d’introduction les plus à risque ont été identifiées pour chaque organisme étudié. Pour C. 
platani, l’utilisation d’outils non désinfectés par des sociétés transnationales privées réalisant des opé-
rations d’élagage dans les pays infectés (notamment la France) présente un risque d’introduction élevé. 
Pour D. septosporum, D. pini et L. acicola, l’introduction naturelle ainsi que l’importation de plants (via les 
pépinières) sont les principales voies d’introduction. Pour H. irregulare, l’importation de bois d’emballage 
présente un risque important d’introduction. Pour C. parasitica, l’importation de bois de chauffage, de 
piquets et de plantes provenant de pays infectés sont des voies potentielles d’introduction. Pour M. me-
dusae, la capacité de dispersion des spores sur de longues distances semble être la voie d’introduction 
la plus à risque. Pour le complexe P. juglandis/G. morbida, l’importation de bois ronds depuis les pays 
infectés présente un risque moyen d’introduction. 

Le risque d’établissement et d’extension après introduction en Belgique a été jugé probable pour tous 
les organismes à l’exception de M. medusae dont le comportement en Europe doit encore être clarifié. 

Des formations pour la reconnaissance des symptômes et des séminaires ont été organisés pour les 
agents forestiers et les pépiniéristes. Des fiches (en français et en néerlandais) décrivant la biologie de 
l’agent pathogène et la méthode de collecte d’échantillons ont été préparées pour toutes les maladies 
étudiées. Ces documents ont été largement distribués auprès des personnes concernées. Douze pu-
blications dédiées aux pépiniéristes, gestionnaires d’espaces verts et gestionnaires forestiers ont été 
diffusées dans 7 revues différentes. Enfin, un article scientifique traitant de la détection précoce de C. 
parasitica par qPCR a été publié dans la revue « European Journal of Plant Pathology »8. 

Tous les résultats positifs ont été communiqués à l’AFSCA selon la notification obligatoire.

8 Chandelier A, Massot M, Fabreguettes O, Gischer F, Teng F, Robin C (2019). Early detection of Cryphonectria parasitica by real-time PCR. 
European Journal of Plant Pathology 153, 1, 135-152
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RT 13/9 TRAMRISK

Onderzoek dat een bijdrage levert tot de kwantificering van het risico voor de mens van antimicrobi-
ele resistentieoverdracht via de commensale microbiota aanwezig op levensmiddelen

Coördinator:  Dr. Lieve Herman (ILVO)
Promotoren:  Dr. Els Van Coillie (ILVO)
   Prof. Tom Van de Wiele (UGent) 
   Prof. Nico Boon (UGent)
Onderzoeker:  Dr. Ellen Lambrecht (ILVO)

Toelage:   € 299.960
Periode:   1/7/2014 - 31/3/2018 (45 maanden)

Onderzoeksresultaten

De voedselproductieketen en in het bijzonder de dierlijke productie wordt beschouwd als een belangrijk 
reservoir van antibioticumresistentiegenen en als een vector voor overdracht van deze genen naar de 
mens. Resistente, commensale bacteriën, waaronder antibioticumresistente, commensale Escherichia 
coli, vormen een mogelijke route voor overdracht van antimicrobiële resistentiegenen via de voeding 
naar de mens. Momenteel kan men dit overdrachtsrisico nog niet kwantificeren. 

In deze studie werden op basis van antibioticaresistentieprofielen van commensale E. coli stammen - 
verkregen in het kader van een nationaal monitoringsprogramma (2013) - 50 stammen geselecteerd die 
resistent waren tegen cefotaxime en/of ceftazidime (cefalosporines) en/of tegen ciprofloxacine (fluoro-
quinolone). Deze 3de generatie cefalosporines en fluoroquinolones worden zowel op humaan als veteri-
nair vlak gecategoriseerd als kritisch belangrijke antibiotica. De geselecteerde stammen werden verder 
gekarakteriseerd door het bepalen van (i) de fylogenetische groep, (ii) het plasmide replicon type, (iii) de 
aanwezigheid en het type van integrons en (iv) de plasmidetransferratio’s. In een tweede luik van deze 
studie werd de overdracht van een antibioticaresistentie plasmide van  een commensale E. coli stam naar 
de humane darm microbiota bestudeerd via een in vitro setup met de ‘Mucosal Simulator of the Human 
Intestinal Microbial Ecosystem’ (M-SHIME). Het effect van de maaltijdgrootte, de E. coli dosis, antibiotica-
gebruik en het humane individu op plasmidetransfer werd onderzocht. 

Karakterisering van commensale E. coli stammen

Het species E. coli heeft een uitgebreide genetische substructuur en kan bijgevolg verder worden onder-
verdeeld in fylogenetische groepen via multiplex PCR’s. Het merendeel van de geselecteerde stammen 
behoorde tot groep A en B1, die ook algemeen beschouwd worden als de meest prevalente fylogroe-
pen. Voor elke stam werd ook het plasmide replicon type (incompatibiliteitsgroep) bepaald via PCR’s. 
Plasmiden die tot éénzelfde groep behoren, bezitten dezelfde replicatie en partitie elementen, waardoor 
ze niet samen kunnen blijven bestaan in één bacteriecel. De meeste stammen bevatten meer dan één 
replicon, waarbij FII, FIB en I1 de meest voorkomende types waren. De eerste twee types wijzen op de 
aanwezigheid van IncF-plasmiden. Deze plasmiden worden vaak gedetecteerd in Enterobacteriaceae 
en zijn frequent geassocieerd met het verspreiden van antibioticaresistentiegenen. Zowel IncF als IncI1 
plasmiden hebben een nauw gastheer bereik. 

Resistentieplasmiden bezitten vaak extra genetische elementen zoals integrons. Dit zijn immobiele ele-
menten die makkelijk gencassettes met antibioticaresistentiegenen kunnen incorporeren, tot expressie 
brengen en vrijgeven. Via PCR en RFLP werd respectievelijk de aanwezigheid en de klasse van integrons 
bepaald. Tachtig procent van de stammen testten positief voor de aanwezigheid van integrons. Al deze 
stammen bevatten een integron Klasse I en enkele bezaten een extra integron Klasse II. Deze klassen zijn 
over het algemeen de meest voorkomende integron klassen en zijn geassocieerd met de verspreiding 
van multiresistentie. Het percentage integron-positieve stammen in deze studie is hoog in vergelijking 
met andere studies. Mogelijk werd door de selectie of cefotaxime/ciprofloxacine resistente stammen ook 
geselecteerd voor de aanwezigheid van integrons. 

Vervolgens werd de transfereerbaarheid van cefotaxime en ciprofloxacine resistentieplasmiden geana-
lyseerd door middel van ‘liquid mating’ met een acceptor E. coli K12 MG1655 stam. Voor enkele van de 
50 E. coli donor stammen kon er na 24h bij 37°C in Luria-Bertani broth geen plasmideoverdracht naar 
de acceptor stam gedetecteerd worden. Voor de meeste stammen werd er overdracht van resisten-
tieplasmiden waargenomen met transferratio’s [# acceptoren met plasmide/# totaal aantal potentiële 
acceptoren] voor cefotaximeresistentie tussen 10-5 en 100  en voor ciprofloxacineresistentie tussen 10-7 en 
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10-1. Een transferratio van 1 betekent dat alle aanwezige acceptoren het plasmide opgenomen hebben. 
Hoewel er een grote variatie in resistentietransferratio’s geobserveerd werd tussen de verschillende E. 
coli stammen kon dit niet in verband gebracht worden met de fylogenetische groep, het replicon type, de 
integronklasse of de oorsprong van de stam (Lambrecht & Van Meervenne et al., 2018). 

Selectie van stammen en karakterisering van humaan fecaal inoculatiemateriaal 

Na de initiële karakterisering van de E.coli stammen werden 10 stammen geselecteerd voor verder on-
derzoek op basis van de aanwezige replicons en de transfereerbaarheid van de plasmiden. De plasmi-
den werden uit E. coli transconjuganten geëxtraheerd en werden opgestuurd naar het laboratorium van 
Prof. E. Top (University of Idaho, VS) voor sequenering. Sequentieanalyse toonde aan dat 8/10 stammen 
meer dan één plasmide bevatten. Een eerste screening van de plasmiden identificeerde de aanwezig-
heid van verschillende antibioticaresistentiegenen. De incompatibiliteitsgroep die eerder bepaald werd 
via PCR kwam niet altijd overeen met deze toegewezen aan het plasmide op basis van sequentieanalyse. 
Uit robuustheidexperimenten bleek dat alle geteste stammen konden overleven in condities eigen aan 
het humane gastro-intestinaal stelsel. Bij een maagfase van pH 3 werd geen reductie waargenomen, 
maar bij een maagfase van pH 2 werd voor bepaalde stammen wel een daling in cultiveerbare kolonies 
geobserveerd. 

Om de transfer in de M-SHIME te kunnen opvolgen door middel van een cultuuronafhankelijke methode, 
zoals bv. flowcytometrie, werd getracht om zowel plasmide als donor te merken met verschillende fluo-
rescente reportergenen. Tijdens een verkennend experiment konden enkel gfp-gelabelde cellen gede-
tecteerd worden met de flowcytometer, maar bleek het niet mogelijk om rfp- of yfp-gelabelde cellen te 
onderscheiden. Bijgevolg werd er overgegaan tot een cultuurafhankelijke methode, waarbij de van na-
ture lactose-positieve donorstammen discrimineerbaar worden gemaakt door selectie van lactose-nega-
tieve mutanten. Van zeven van de tien potentiële donorstammen werden er lactose-negatieve mutanten 
bekomen die op MacConkey agar platen een witte koloniemorfologie vertonen, terwijl andere coliformen 
rood zijn. Uiteindelijk werd - gebaseerd op de eerdere karakterisering - één lactose-negatieve mutant 
(MB6212) geselecteerd als E. coli plasmide donorstam voor de verdere M-SHIME experimenten. Deze 
stam bevat één plasmide (GenBank accession number MK070495) dat volledig geannoteerd werd en 
dat resistentiegenen bevat tegen o.a. β-lactamases, tetracycline, chloramphenicol, sulfonamide, trime-
thoprim en aminoglycoside. 

De M-SHIME is een dynamisch in vitro model dat het volledig humaan gastro-intestinaal systeem na-
bootst. Het bestaat o.a. uit een maagvat, een dunne darmvat en een proximaal colonvat. De microbiële 
gemeenschap in deze compartimenten is sterk gelijkaardig in structuur en functie als deze in vivo. Voor 
de opstart van de M-SHIME is fecaal materiaal nodig. Uit preliminaire testen bleek dat fecale stalen van 
16 gezonde humane vrijwilligers die het voorbije jaar geen antibiotica gebruikt hadden, vaak al een ach-
tergrond hadden van resistente coliformen (groei op MacConkey met [2 x ECOFF E. coli] voor ampicilli-
ne, trimethoprim, chloramphenicol, tetracycline, rifampicine, sulfamethoxazole en cefotaxime). Door de 
antibiotica concentraties in de MacConkey platen te verhogen en verschillende combinaties te maken 
werd getracht de resistente achtergrondflora zo weinig mogelijk te laten interfereren bij de detectie van 
de transconjugante coliformen (= endogene coliformen die het resistentieplasmide opgenomen hebben). 

Resistentieoverdracht naar humane darmmicrobiota

Via M-SHIME setups werd achterhaald (i) of en hoe snel het resistentieplasmide van de E. coli donorstam 
(MB6212) overgedragen werd naar de endogene intestinale microbiota, (ii) of maaltijdgrootte, (iii) dosis 
van de E. coli donorstam, (iv) antibioticagebruik en (v) het humane individu een invloed hebben op de 
resistentietransfer. 

Aangezien de maaltijdgrootte een invloed heeft op de digestieparameters (maag pH en galzouten) en bij-
gevolg op de stress waaraan de geconsumeerde E. coli donor stam blootgesteld wordt, werd nagegaan 
wat het effect hiervan was op antibioticaresistentietransfer. Een kleine (14 ml) en grote (140 ml) maaltijd 
(nutritioneel medium) werd toegediend aan de maagvaten, samen met 109 kve E. coli MB6212. De maal-
tijdgrootte had geen invloed op de overleving van de E. coli donorstam of op antibioticaresistentietrans-
fer. Resistentietransfer naar lumenale en mucosale coliformen en anaëroben werd al geobserveerd 2h na 
aankomst van de donorstam in het colon. De aanwezigheid van het resistentieplasmide in de transcon-
juganten werd bevestigd via PCR. De mediaan van het aantal transconjugante coliformen in het colon-
lumen bedroeg 5.00×105 kve/ml [min - max: 3.47×104 - 3.70×108  cfu/ml] en op de mucosa 1.44×107 kve/g 
[min-max: 4.00×103 – 4.00×108 cfu/g]. Exacte kwantificering van anaërobe transconjuganten was moeilijk, 
aangezien er al van bij de opstart (intrinsiek) resistente anaërobe achtergrondflora aanwezig was. Om de 
concentratie van het plasmide te kunnen opvolgen in de colonstalen i.f.v. de tijd werd een qPCR protocol 



131 Activiteitenverslag 2017/2018

ontwikkeld. De verkregen qPCR data ondersteunde de observatie van plasmide transfer in het colon. 
Inoculatie met E. coli MB6212 had geen significante impact op de korte keten vetzuurprofielen en op de 
microbiële diversiteit zoals bleek uit 16S rRNA gen amplicon sequencing data (Lambrecht et al., 2019).

Om te achterhalen welke dosis van de resistente E. coli donorstam kan leiden tot colonkolonisatie en/of 
overdracht van resistentiegenen naar endogene microbiota werden zowel 105 als 107 kve E. coli MB6212 
toegediend aan de maagvaten. Lagere concentraties zijn moeilijk op te volgen in de M-SHIME. Kolonisa-
tie van het proximaal colon was onafhankelijk van de geënte dosis. Transfer van het resistentieplasmide 
naar lumenale coliformen en anaëroben werd geobserveerd kort na aankomst van MB6212 in het proxi-
maal colon. Na 72h werden hoge aantallen coliforme transconjuganten gedetecteerd, ongeacht de dosis 
van MB6212. Exacte kwantificering van anaërobe transconjuganten werd ook hier bemoeilijkt door de 
aanwezige resistente anaërobe achtergrondflora. PCR en qPCR data bevestigden de plasmidetransfer. 

In een laatste experiment werd het effect van antibioticagebruik op resistentietransfer onderzocht door 
toediening van één dosis cefotaxime gevolgd door inoculatie van 107 E.coli MB6212. Toediening van ce-
fotaxime leidde tot een daling in het aantal transconjuganten. 

Doorheen de verschillende M-SHIME experimenten werd gewerkt met fecaal materiaal van 7 verschil-
lende humane individuen. Deze personen volgden een Westers dieet en hadden het voorbije jaar geen 
antibiotica gebruikt. Over het algemeen werden er geen verschillen geobserveerd in antibioticaresisten-
tietransfer tussen de verschillende humane individuen. 

Conclusie

Deze studie toont aan dat commensale, antibioticaresistente E. coli stammen aanwezig in voeding hun 
resistentiegenen relatief snel kunnen doorgeven aan intestinale microbiota in de M-SHIME, zelfs zon-
der selectiedruk (i.e. zonder gebruik van antibiotica). Hierbij werd gefocust op resistente cultiveerbare 
coliformen en anaëroben. Gezien het merendeel van onze darmmicrobiota niet cultiveerbaar is, ligt de 
werkelijke concentratie transconjuganten waarschijnlijk hoger. Of de donorstam en de transconjuganten 
op lange termijn aanwezig blijven in het colon en/of ze hun plasmide behouden kan niet afgeleid worden 
uit de verkregen data. pMB6212 bezit net zoals vele andere resistentieplasmiden een toxine-antitoxine 
systeem, wat suggereert dat het plasmide langdurig en stabiel kan blijven bestaan in een bacteriële cel.
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RT 13/10 SEGERI

Voedselveiligheidsrisico’s van zaden en productieprocessen van gekiemde zaden

Coördinator:  Prof. Mieke Uyttendaele (UGent)
Promotoren:  Prof. Frank Devlieghere (UGent)
   Prof. Marc Heyndrickx (ILVO)
Onderzoekers:  Dr. Inge Van der Linden (ILVO)
   Dr. Els Van Coillie (ILVO)

Toelage:   € 299.893
Periode:   1/5/2014 - 31/8/2018 (52 maanden)

Onderzoeksresultaten

De kweek en consumptie van kiemgroenten hebben de jongste jaren een grote opgang gemaakt mee 
met de tendens van gezonde voeding en aanbevelingen naar het meer eten van verse groenten en fruit. 
Maar in parallel met de toenemende kweek en consumptie van gekiemde zaden zijn kiemgroenten ook 
betrokken geweest in zeer grote uitbraken, het meest recent en ook voor het eerst in Europa (in Duits-
land en Frankrijk) in 2011. Radijsscheuten werden reeds in 1996 geassocieerd met een uitbraak van E. 
coli O157:H7 in Japan met meer dan 8000 ziektegevallen en ook in USA werden sinds 1996 meerdere 
voedseluitbraken geassocieerd met kiemgroenten.

In het driejarige project ‘Voedselveiligheidsrisico’s van zaden en productieprocessen van gekiemde za-
den’ werd enerzijds onderzocht welke stappen in het productieproces van kiemgroenten risicovol zijn 
voor de overleving of groei van de bacteriële pathogenen Salmonella en E. coli O157 en anderzijds welke 
interventies tijdens het productieproces kunnen ondernomen worden om het voedselveiligheidsrisico te 
verlagen. Er werd gewerkt met luzerne (alfalfa) en prei als model kiemgroenten.

In een eerste luik werd de te gebruiken methodologie op punt gesteld. Er werd een kwantificatiemetho-
de - most probable number methode (MPN) - en een aanrijkingsmethode vastgelegd voor detectie van 
lage aantallen van zowel E. coli O157 als Salmonella. Deze methode is specifiek voor het project doordat 
er met antibioticaresistente pathogene stammen moest gewerkt worden om een correcte kwantificatie/
detectie te kunnen garanderen in de verschillende types stalen (zaden, kiemgroenten, weekwater).

In het tweede werkpakket werd de overleving van E. coli O157 en Salmonella op droge zaden onder-
zocht. Er werden 6 zaadbatchen (3 luzernezaadbatchen en 3 preizaadbatchen) geïnoculeerd met 4 pa-
thogene stammen, 2 E. coli O157 stammen en 2 Salmonella stammen. De overleving van de pathogenen 
werd gedurende ongeveer 3 jaar opgevolgd. Hiervoor werden zowel directe tellingen op voor de patho-
genen selectief medium als de MPN- en aanrijkingsmethode gebruikt. De zaden werden gecontroleerd 
bewaard bij 50% relatieve vochtigheid en 15°C. Eén van de E. coli O157 stammen overleefde de inoculatie 
niet goed wat resulteerde in een zeer laag kiemgetal na drogen van de zaden; deze stam werd niet ver-
der opgevolgd. De andere stammen bleven gedurende de hele bewaartijd detecteerbaar op de zaden 
met een initieel snelle afname (tijdens de eerste 3 maanden) gevolgd door een veel tragere afname / 
stagnatie van het aantal detecteerbare pathogene bacteriën. Er werd een grote variatie in overleving 
vastgesteld, zowel binnen één bepaalde zaadbatch als ook tussen de verschillende zaadbatchen. Statis-
tisch gezien kon er op basis van de bekomen resultaten geen verschil waargenomen worden in overle-
ving van de drie pathogene stammen (deze drie die de initiële inoculatie hadden overleefd). Ook kon er 
geen effect van type zaadbatch (preizaad of luzernezaad) worden waargenomen. 

In samenwerking met de afdeling Agrotechniek op het ILVO werd voor het derde luik een kieminstallatie 
ontwikkeld met drie trommels die voldoet aan zowel de technische veiligheid (conform de geijkte ma-
chinerichtlijnen) en ook bioveilig was zodat met ziekteverwekkende kiemen kon gewerkt worden. Deze 
kieminstallatie kon dus dienst doen als een installatie voor verder kiemproeven op pilootschaal (geen 
CE-markering). De hoeveelheid kiemgroente die gekiemd kon worden lag in de grootteorde 1/100 in ver-
gelijking met een industriële roterende installatie.

Vervolgens werden de besmette zaden die voorafgaand dus ca. drie jaar bewaard werden, gemengd 
met zaden van dezelfde zaadbatch die onder vergelijkbare condities werden bewaard (15-20°C) tot een 
pathogeenbesmetting van bij benadering 1 kolonievormende eenheid (kve) per 25 g zaden. Hiervoor 
werden 5 (Salmonella Thompson) en 30 (E. coli BRMSID188) laag besmette zaadjes aan 200-250 g niet 
besmet zaad toegevoegd. De preizaden werden 24 u geweekt en vervolgens werd het pathogeen kiem-
getal bepaald. Luzernezaden werden 10 min geweekt en gekiemd in de kieminstallatie gedurende 3 da-
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gen. Voor prei konden de pathogenen in 34/36 geteste stalen worden gedetecteerd in 25 ml weekwater 
en 29/36 groeiden uit tussen 1,2 log10 kve/ ml en 4,4 log10 kve/ml wat overeenkomt met een maximum 
toename van 5,8 log10 kve/ml weekwater. Ook tijdens het kiemen van luzerne konden de pathogenen 
sterk in aantal toenemen. Voor elke herhaling, voor elke zaadbatch, nam tenminste één van de twee 
pathogenen toe en waren ze detecteerbaar tot aan mogelijks moment van consumptie. De grootste toe-
name werd gezien gedurende de eerste 24 u in de kieminstallatie, daarna kon de pathogeen soms plots 
niet meer detecteerbaar worden. Dit fenomeen werd eveneens waargenomen bij de groei van natuurlijk 
besmette preizaden (besmet met niet pathogene generische E. coli).

In een ander werkpakket werd enerzijds de effectiviteit van een brede selectie decontaminatiemetho-
den voor behandeling van zaad initieel gescreend op niet geïnoculeerde zaden en anderzijds werden 
verschillende antimicrobiële componenten aan het week- en irrigatiewater toegevoegd en getest op hun 
effectieve werking. Volgende zaadbehandelingen werden getest: vochtige warmte, droge hittebehande-
ling, NaOCl, H2O2, perazijnzuur + melkzuur, chitosan coating en het gebruik van superkritisch CO2. Het 
effect op de natuurlijke microbiota maar ook het effect op kiemingspercentage en kiemlengte van de 
zaden werd getest. De antimicrobiële componenten die eventueel aan het week- en kiemwater kunnen 
worden toegevoegd werden getest op de stabiliteit van de actieve component, de pH tijdens bewaring, 
de interactie van de antimicrobiële component met organisch materiaal en ook de invloed op het kie-
mingspercentage en kiemlengte van alfalfa zaden. 

Een selectie van de meest performante technieken werd getest op (al dan niet recent) geïnoculeerde 
zaden met pathogenen. Het behandelen van zaden voor kiemen en tijdens een lange weekstap kan 
het risico op pathogeendetectie wel verlagen (door de initiële contaminatie te verlagen) maar niet uit-
sluiten aangezien bij geen enkele test de pathogenen helemaal verwijderd konden worden. Ze werden 
minstens teruggevonden na aanrijking van 5 of 25 g staal. Tijdens de kieming zelf kon de groei van de 
pathogenen afgeremd worden tijdens een lange weekstap van 24u van preizaden met behulp van 0.1% 
wateroplosbare chitosan of een commerciële fagenmix (Salmonella), maar niet of enkel zeer beperkt 
afgeremd worden in de kiemtrommels zelf wanneer de kiemende zaden besproeid werden met irriga-
tiewater waarbij een antimicrobiële componenten werd toegevoegd (0.1% wateroplosbare chitosan, 100 
ppm H2O2 of 100 ppm NaOCl).

Op basis van de resultaten van die SEGERI project kan worden besloten dat, aangezien de pathogenen 
gedurende vele jaren op het zaad kunnen overleven en ze een redelijk grote kans hebben om uit te 
groeien tijdens het productieproces, de initiële microbiologische kwaliteit van het zaad het uitgangspunt 
blijft voor het borgen van een voedselveilig kiemproces. Een effectieve antimicrobiële behandeling tij-
dens het kiemproces die dus substantieel de uitgroei van pathogenen afremt (en tegelijk het kiemproces 
van de zaden niet ongunstig beïnvloedt) werd niet gevonden. Aldus blijft monitoring van pathogenen 
tijdens het kiemproces essentieel om problemen vroegtijdig op te kunnen sporen en te voorkomen dat 
met pathogene kiemen besmette eindproducten in de handel worden gebracht. 
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RT 13/11 VITADEK 1

Consumptie van voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen en het risico op het overschri-
jden van de veilige innamen voor vetoplosbare vitaminen (A, D, E, K)

Coördinator:  Prof. Herman Van Oyen (Sciensano)/Mevr. Stefanie Vandevijvere (Sciensano)
Promotoren:  Prof. John Van Camp (UGent)
   Prof. Bruno De Meulenaer (UGent)
Onderzoekers:  Dr. Isabelle Moyersoen (Sciensano/UGent)

Toelage:   € 250.000
Periode:   1/9/2014 - 28/2/2018 (42 maanden)

Onderzoeksresultaten

Een van de belangrijkste uitdagingen van het huidig voedingsbeleid bestaat erin om de bevolking te 
voorzien van een voldoende inname aan micronutriënten zonder dat er een risico is voor overmatige 
innamen. Een gezonde evenwichtige voeding is belangrijk om ziekten te voorkomen. Vetoplosbare vi-
taminen zijn essentiële nutriënten voor de groei en ontwikkeling en resistentie tegen ziekten. Zowel 
inadequate als excessieve inname van vetoplosbare vitaminen geven aanleiding tot nadelige gezond-
heidseffecten. 

De socio-economische vooruitgang van de laatste decennia heeft de voedingspatronen in Westerse lan-
den echter negatief beïnvloed. De overmatige consumptie van energierijke voeding arm aan micronutri-
enten ligt aan de oorzaak van veel chronische ziekten. Anderzijds heeft de toegenomen consumptie 
van verrijkte voedingsmiddelen en supplementen de bezorgdheid aangewakkerd voor een overmatige 
inname van bepaalde nutriënten. Dit is van extra belang bij vetoplosbare vitaminen die bij overmatige 
inname opgeslagen worden in het vetweefsel. 

In deze studie wordt de inname van vetoplosbare vitaminen geëvalueerd via de consumptie van voe-
ding, verrijkte voeding en supplementen. De studie vond plaats in de algemene Belgische bevolking en 
4 specifieke doelgroepen die meer vatbaar zijn voor de nadelige gezondheidseffecten. Deze specifieke 
groepen zijn zuigelingen, peuters, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.  

De referentiewaarden die gebruikt worden als criteria voor een adequate inname van vetoplosbare vita-
minen zijn gebaseerd op bepaalde gezondheidsaspecten. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben 
in het metabolisme van deze vitaminen en de gevolgen van inadequate en excessieve innamen op de 
gezondheid. 

Voor de evaluatie van de inname van vetoplosbare vitaminen zijn accurate consumptie- en samenstel-
lingsgegevens noodzakelijk. Supplementen en verrijkte voeding zijn belangrijke bronnen van vetoplos-
bare vitaminen die de innamedistributie sterk kunnen beïnvloeden. De inname van vetoplosbare vitami-
nen uit deze bijkomende bronnen werd bijgevolg mee in rekening gebracht. Bij aanvang van de studie 
werd een marktonderzoek uitgevoerd om het huidige aanbod van supplementen en voeding verrijkt met 
vitaminen A, D, E en K in België te inventariseren. Deze gegevens werden gebruikt voor de aanmaak van 
een samenstellingstabel en de opstelling van de voedselfrequentievragenlijsten (FFQ). De consumptie-
gegevens van de Belgische voedselconsumptie peiling 2014 werden gebruikt voor de schatting van de 
gebruikelijke inname van vetoplosbare vitaminen in de Belgische bevolking. De consumptiegegevens 
van de risicogroepen werden verzameld aan de hand van een online FFQ. De rekrutering van respon-
denten gebeurde in samenwerking met obstetrische klinieken, Kind en Gezin en ONE. Drie verschillende 
online FFQs werden opgemaakt rekening houdende met de specifieke eetpatronen van de risicogroe-
pen. De voedingsmiddelen lijst van deze FFQs was gebaseerd op de markt inventaris en de voedings-
groepen die het meest bijdragen tot de inname van vitaminen A, D, E en  K. 

Aan de hand van de innamegegevens en consumptiegegevens kan de innamedistributie van vitamine 
A, D, E en K gemodelleerd worden. De evaluatie van de innamedistributies ten opzichte van bepaalde 
referentiewaarden laat toe de adequaatheid van de inname te bepalen. De resultaten toonden aan dat er 
geen risico is voor een inadequate of excessieve inname van vitamine E en K. Er werden echter belangrij-
ke prevalenties van inadequate en excessieve innamen voor vitamine A en D vastgesteld in verschillende 
subgroepen van de Belgische populatie. De inadequate inname van vitamine A is het gevolg van een on-
voldoende consumptie van groenten en melkproducten welke belangrijke bronnen zijn voor vitamine A. 
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De inadequate inname van vitamine D werd gelinkt aan de beperkte consumptie van supplementen en 
verrijkte voedingsmiddelen. Een beperkte vitamine D-inname uit voedingsbronnen is vooral zorgwek-
kend wanneer de vitamine D- synthese onder invloed van de zon beperkt is. 

De resultaten van het onderzoek tonen ook een risico voor excessieve inname van vitamine A ten gevol-
ge van de consumptie van lever (-producten) en excessieve inname van vitamine D te wijten aan hoog-
gedoseerde vitamine D-supplementen. 

Deze resultaten van beide studies geven weer dat de huidige beleidsmaatregelen ontoereikend zijn om 
inadequate innamen van vitamine A en D in de Belgische populatie te voorkomen en de consument te 
beschermen tegen excessieve innamen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat een vitamine D-verrijkingsprogramma de beste strategie is om de 
vitamine D-inname van een populatie te verbeteren. Hierbij is de keuze van het te verrijken voedings-
middel erg belangrijk om de vitamine D-status in de bevolking effectief te laten toenemen. Voor deze 
studie werd een optimalisatiemodel ontwikkeld dat zowel de te verrijken voedingsmiddelen selecteert 
als het meest geschikte verrijkingsniveau. De resultaten toonden aan dat verschillende combinaties van 
voedingsmiddelen de vitamine D-status van de Belgische bevolking effectief kunnen verbeteren zonder 
risico voor excessieve inname. Doch de verrijking van brood, melk en melkproducten werd naar voor-
geschoven als het meest optimale scenario rekening houdende met de gezondheid van het product, de 
huidige wetgeving en technologische aspecten. 

Naast een verrijkingsprogramma met vitamine D, zullen vitamine D-supplementen noodzakelijk blijven 
voor populatiegroepen met een hogere behoefte (zoals zwangere vrouwen, ouderen, …) of populatie-
groepen met een ander eetpatroon die door het voorgestelde verrijkingsprogramma niet bereikt zullen 
worden (zoals zuigelingen). De resultaten van deze studie toonden echter aan dat uniforme aanbevelin-
gen m.b.t. de inname van supplementen noodzakelijk zijn en dat de aanbevelingen m.b.t. de maximale 
dosis in supplementen moet herzien worden. 

Er werden verschillende scenario’s getoetst om de vitamine A-inname in de Belgische populatie te verbe-
teren. De resultaten tonen echter aan dat verrijking met vitamine A niet aangewezen is. Dit omwille van 
de beperkte veiligheidsmarge tussen de aanbevolen inname voor vitamine A en de maximale toegela-
ten inname. De inname van vitamine A kan best verbeterd worden door een gezonde en evenwichtige 
voeding te promoten. Dit is echter niet makkelijk te bewerkstelligen. De beleidsmaatregelen dienen erop 
gericht te zijn om de consument te helpen gezondere keuzes te maken. 

Tenslotte werden de huidige maatregelen m.b.t. supplementen en vrijwillige verrijking geëvalueerd. De 
resultaten toonden aan dat de huidige beleidsmaatregelen de consument niet voldoende beschermt 
tegen overmatige inname van vetoplosbare vitaminen. Verder dragen de producten die vrijwillig verrijkt 
worden met vetoplosbare vitaminen niet bij tot een gezonde voeding. Dit benadrukt de noodzaak om het 
beleid omtrent suppletie en vrijwillig verrijkte voeding te herevalueren. 

Deze studie geeft een goed beeld van de voedingsgewoonten en de uitdagingen van het huidig nutriti-
oneel beleid. Deze studie toonde het belang aan om de inname uit vetoplosbare vitamines regelmatig te 
monitoren en de maatregelen met betrekking tot suppletie en verrijking te evalueren.  
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RF 13/6272 CampyNanoCure

Bescherming van kippen tegen Campylobacter jejuni door nanobodies van kameelachtigen

Coördinator:  Prof. Henri De Greve (VUB)
Promotoren:  Prof. Jean-Pierre Hernalsteens (VUB)
   Prof. Freddy Haesebrouck (UGent)
   Prof. An Martel (UGent)
   Prof. Frank Pasmans (UGent)
Onderzoeker:  Dr. ir. Charlotte Vanmarsenille (VUB & UGent)

Toelage:   € 400.000
Periode:   1/1/2014 - 30/6/2018 (54 maanden)

Onderzoeksresultaten

Campylobacter jejuni is de hoofdoorzaak van humane bacteriële gastro-enteritis wereldwijd. Deze kiem 
is een zoönotische pathogeen die voornamelijk op de mens wordt overgedragen door consumptie van 
gecontamineerd kippenvlees. De bacterie koloniseert namelijk het maagdarmkanaal van kippen. Door 
het aantal gekoloniseerde kippen te verlagen zou het aantal humane infecties sterk gereduceerd kunnen 
worden, maar aangezien antibiotica niet langer gebruikt kunnen worden ten gevolge van de toenemen-
de aantallen resistente kiemen en klassieke vaccinatie van vleeskippen moeilijk is, is er een hoge nood 
aan nieuwe controlemaatregelen. In dit project wordt onderzocht of C. jejuni infecties voorkomen of ge-
reduceerd kunnen worden door passieve vaccinatie van vleeskippen met nanobodies.

Een nanobody-bibliotheek werd bekomen door een alpaca te immuniseren met het afgedode C. jejuni 
isolaat KC40. Hieruit werden anti-Campylobacter nanobodies geselecteerd door panning en werden 21 
nanobodies gezuiverd door affiniteitschromatografie. De interactie tussen de nanobodies en verschillen-
de C. jejuni en C. coli isolaten, geïsoleerd uit kippen en geïnfecteerde patiënten, werd nagegaan door 
middel van ELISA. De nanobodies met de breedste Campylobacter specificiteit werden op deze manier 
gedetecteerd. De resultaten toonden aan dat meerdere nanobodies geconserveerde epitopen herken-
nen op het oppervlak van verschillende isolaten en deze nanobodies zullen gebruikt worden voor verder 
onderzoek. De antigenen waartegen de geselecteerde anti-Campylobacter nanobodies met een brede 
specificiteit gericht zijn werden ook bepaald. Nanobodies gericht tegen het Major Outer Membrane Pro-
tein (MOMP) en tegen de flagellen werden geïdentificeerd. Het MOMP en de flagellen zijn kolonisatiege-
associeerde factoren, betrokken bij virulentie. Het MOMP is een levensnoodzakelijk proteïne dat betrok-
ken is bij adhesie aan gastheercellen. Het immunodominante karakter van het MOMP en zijn abundante 
aanwezigheid in alle Campylobacter stammen, maken het MOMP een interessant target. Flagellen zijn 
onder andere essentieel voor motiliteit. Deze twee antigenen werden gezuiverd en de interactie met de 
nanobodies werd bevestigd. Aan de hand van affiniteitsexperimenten werd de Kd-waarde van een aantal 
nanobodies voor het MOMP bepaald en werd aangetoond dat de MOMP-specifieke nanobodies dezelf-
de of overlappende epitopen herkennen. 

Het vermogen van gemultimeriseerde nanobodies om met epitopen van het MOMP te binden op het 
oppervlak van levende C. jejuni cellen en deze bacteriële cellen vervolgens te agglutineren, werd nage-
gaan door koppeling van de nanobodies op magnetische beads. Hiervoor werd een agglutinatietest op 
punt gesteld en de agglutinatie van C. jejuni KC40 door de geselecteerde anti-Campylobacter nanobo-
dies werd bepaald. Agglutinatie kan de in vivo verwijdering van de bacteriën bevorderen. 

Verschillende methoden voor multimerisatie van de nanobodies werden onderzocht. De monovalente 
nanobodies werden gedimeriseerd door twee nanobodies, die al dan niet verschillende epitopen her-
kennen, te koppelen met een (G4S)2-linker. ELISA werd gebruikt om na te gaan of dimerisatie de binding 
met de C. jejuni isolaten bevordert. Voor een aantal dimeren werd slechts een lichte toename van de 
binding vastgesteld, waardoor niet verder gewerkt wordt met deze constructen. De nanobodies met de 
breedste anti-Campylobacter specificiteit werden ook multivalent gemaakt door deze tot expressie te 
brengen op het celoppervlak van Lactococcus lactis. Het finaal doel was om deze L. lactis stammen te 
gebruiken voor passieve immunisatie van kippen, om C. jejuni kolonisatie te reduceren of te voorkomen. 
Er werd echter geen efficiënte oppervlakte-expressie en geen in vivo effect in behandelde kippen waar-
genomen. 
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Bacillus subtilis stammen worden reeds gebruikt al probioticum bij kippen en andere huisdieren en laten 
toe de intestinale kolonisatie door Campylobacter en Salmonella te beperken. Daarom is het aantrek-
kelijk B. subtilis te gebruiken voor de expressie van nanobodies. B. subtilis vormt endosporen met een 
hoge stabiliteit en resistentie. Als alternatief voor de expressie op het oppervlak van L. lactis, kunnen de 
nanobodies tot expressie gebracht worden op het oppervlak van deze Bacillus sporen, als fusieproteïne 
met het CotZ proteïne. Dit laatste maakt een belangrijk deel uit van de buitenste laag van de sporen. Er 
werd geen expressie van de nanobodies op het oppervlak van de sporen waargenomen. 

De meest succesvolle strategie om bivalente nanobodies te bekomen was de fusie van nanobodies met 
de effectordomeinen (Fc domeinen) van kip immunoglobulinen IgA en IgY. Hierbij werden de voordelen 
van een nanobody (Nb) gecombineerd met een bivalent karakter, een verhoogde halfwaardetijd en inter-
actie met het immuunsysteem. Deze eigenschappen zijn belangrijk als de recombinante Nb-IgA en Nb-
IgY fusies gebruikt worden voor therapeutische doeleinden. Omdat deze recombinante Nb-IgA en Nb-IgY 
fusies niet gemaakt kunnen worden in bacteriën, werden voor dit doel planten en gist gebruikt. Voor 
de expressie in planten werden de recombinante antilichamen eerst transiënt uitgedrukt in Nicotiana 
benthamiana. Aldus werd aangetoond dat deze genen in planten tot expressie komen. Voor onderzoek 
in kippen zijn voldoende hoeveelheden recombinante antilichamen vereist. Hiervoor werden de genen 
stabiel tot expressie gebracht in transgene planten. Vermits de grootschalige productie van antilichamen 
in zaden homozygote transgene lijnen vereist, is dit vrij tijdrovend. Om eventueel sneller over hybride 
antilichamen te kunnen beschikken voor dierproeven, werden de genen ook tot uitdrukking gebracht 
in wortels (hairy roots) van de peen, verkregen door stabiele transformatie met Agrobacterium rhizoge-
nes. Er werd echter vastgesteld dat er slechts zeer kleine hoeveelheden antilichamen geproduceerd 
werden en dat deze ook sterk gedegradeerd waren. Daarom werd enkel de uitdrukking in zaden verder 
onderzocht. De anti-Campylobacter recombinante antilichamen werden succesvol stabiel tot expressie 
gebracht in zaden van Arabidopsis thaliana en gesecreteerd door de gist Pichia pastoris. Beide werden 
gebruikt voor de productie van recombinante antilichamen en de interactie van deze antilichamen met 
Campylobacter bacteriën werd bevestigd. Met de anti-flagelline recombinante antilichamen werd een 
reducerend effect op de in vitro motiliteit aangetoond. 

Het onderzoek beschreven in deze studie vormt de basis voor de ontwikkeling van een passieve immu-
nisatiestrategie voor de bescherming van kippen tegen Campylobacter kolonisatie.



138Rapport d’activités 2017/2018

RF 13/6274 TOXOSAFE

Besmettingsrisico van consumptievlees met Toxoplasma gondii: optimalisatie van detectiemethoden, 
prevalentiebepaling, genotypering en onderzoek naar de immunologische achtergrond van parasi-
taire clearance uit weefsels.

Coördinator:  Dr. Katelijne Dierick (Sciensano)
Promotoren:  Dr. Stéphane De Craeye (Sciensano)
   Prof. Eric Cox (UGent)
   Prof. Pierre Dorny (UGent)
Onderzoekers:  Dr. Ignacio Gisbert Algaba (Sciensano)
   Dr. Malgorzata Jennes (UGent)

Toelage:   € 373.591 
Periode:   1/2/2014 - 31/1/2018 (48 maanden)

Onderzoeksresultaten

Er is nog steeds weinig geweten over de prevalentie en het genotype van de circulerende Toxoplasma 
gondii stammen binnen de Belgische veestapel. Bovendien blijft de consumptie van rauw of onvoldoen-
de verhitte vleesproducten één van de voornaamste infectieroutes naar de mens. Om deze reden was 
een belangrijke focus van dit project het potentieel risico van varkensvlees besmet met  toxoplasmose 
te bepalen voor de consument. Een groot aandeel van de vleesproductie in België is immers afkomstig 
uit de varkenssector. Er was ook nood aan (een) betrouwbare en gevoelige detectiemethode(n) die die 
dieronvriendelijke muis bioassay kon vervangen. De infectie gebeurt voornamelijk door ingestie van oö-
cysten, uitgescheiden door katten gedurende een korte periode in hun leven Deze oöcysten zijn erg 
resistent in de omgeving. Ook risicofactoren voor een T. gondii infectie op varkensbedrijven werden in 
België nog niet bepaald. De identificatie van deze factoren maakt preventieve maatregelen mogelijk die 
het risico op infectie kunnen reduceren. Idealiter zou naast een een verbeterd management ook vaccina-
tie van de dieren worden toegepast. De op dit moment beschikbare vaccins hebben evenwel een zeer 
korte houdbaarheid en belangrijke nevenwerkingen. 

Dit project omvatte vijf belangrijke objectieven:

1. de identificatie van immunogene antigenen van het totaal lysaat antigen (TLA) en de selectie van een 
experimenteel vaccin;

2. de ontwikkeling en validatie van een moleculaire detectiemethode om de aanwezigheid aan te tonen 
van T. gondii in varkensweefselsstalen afkomstig uit slachthuizen;

3. monitoring van seroconversie op Belgische varkensbedrijven;
4. een studie naar de infectiekinetiek bij natuurlijk besmette varkens;
5. bio-moleculaire epidemiologie van T. gondii stammen in België.

Om de objectieven 1 en 3 van het project te behalen werden volgende parasitaire antigenen geprodu-
ceerd:

• het totaal lysaat antigen (TLA) werd aangemaakt aan de hand van verse T. gondii tachyzoïten;
• het dense granule 7 proteïne (GRA 7) werd gekloond als een 6HIS-tag fusieproteïne, getransfor-

meerd en opgezuiverd in E. coli.

Beide antigenen werden gebruikt in serologische testen (ELISA) (objectief 3) om de seroprevalentie van 
T. gondii in Belgische vleesvarkens te bepalen en vergeleken met de immunofluorescentie test (IFA). 
Het opgezuiverde TLA werd verder bestudeerd om de meer immunogene antigenen te identificeren. 
Fractioneren het TLA gebeurde op basis van het moleculair gewicht gebruikmakend van continue-elutie 
electroforese. Fracties werden samengevoegd tot zes verschillende antigeen-pools. Deze werden aan 
de hand van verschillende immunoassays geëvalueerd, waaronder de IFN-γ respons na herstimulering 
van perifere mononucleaire bloedcellen geïsoleerd uit experimenteel geïnfecteerde varkens.
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Varkens werden met ofwel de IPB-Gangji T. gondii stam ofwel de IPB-LR stam geïnfecteerd en de analy-
se gebeurde in de acute fase van infecties en ook in de chronische fase. Pool 1 induceerde de hoogste 
IFN-γ respons bij acuut geïnfecteerde dieren en pool 3 bij chronisch geïnfecteerde dieren. Na 4 maanden 
werden de varkens geëuthanaseerd om de graad van infectie te bepalen in de verschillende weefsels 
(hersenen, hart, middenrif, tussenribspieren, m. gastrocnemius, m. longissimus dorsi en m. psoas major) 
en om de graad van parasitaire infectie te correleren met de immuunreactie ten opzichte van de TLA-
pools. Aangezien pool 3 de hoogste IFN-γ respons induceerde tijdens de chronische fase van de infectie 
en pool 1 tijdens de acute fase van de infectie, werden beide pools gecombineerd om een groep van 6 
varkens experimenteel te immuniseren. Een tweede groep van 6 varkens werd gevaccineerd met TLA. 
QuilA® werd gebruikt als adjuvans. Een groep van 6 dieren werden niet gevaccineerd, 3 van deze 6 
dieren werden wel geïnjecteerd met QuilA®. Een laatste groep van 6 dieren werd geïnfecteerd met de 
IPBG-Gangji stam. Challenge infectie gebeurde 54 dagen later met de IPB-LR stam en een booster vacci-
natie gebeurde één week later. Biggen werden 140 dagen na de eerste immunisatie geëuthanaseerd om 
de parasitaire lading in weefsels te bepaling met de MC-qPCR in dit project ontwikkeld (zie objectief 2). 
Dit is gebeurd voor hersenen, hart, m. gastrocnemius en m. longissimus dorsi. Alle resultaten wijzen erop 
dat de TLA-vaccinatie de T. gondii infectie in de skeletspieren en hersenen in belangrijke mate doet afne-
men, terwijl vaccinatie met de pools 1 en 3 niet hetzelfde effect hebben. Ook de immuniteit geïnduceerd 
door de infectie met IPBGangji was niet in staat om de infectie van weefsels met IPB-LR te verminderen, 
zoals we eerder hebben aangetoond (Jennes et al., 2017). Deze preliminaire vaccinatiestudie toont het 
potentieel van een TLA vaccin, maar verdere optimalisatie van de antigeen dosis en het vaccinatiesche-
ma is nodig. Ook moet de productie van het antigeen gewijzigd worden. Nu gebeurt dit door dieren te 
infecteren. Dit zal gewijzigd worden naar een productie in celculturen.

Een moleculaire detectiemethode werd geoptimaliseerd en ISO 17025-gevalideerd voor de bepaling van 
de aanwezigheid van de parasiet in weefselstalen genomen in het slachthuis (Objectief 2). De methode 
bestaat uit drie stappen:

1. Staalvoorbereiding: het vleesstaal wordt gehomogeniseerd met een stomacher in aanwezigheid van 
proteïnase K-bevattende lysebuffer en overnacht gelyseerd bij 55°C. Vet en celresten worden verwij-
derd aan de hand van centrifugatie. Het eventueel aanwezige vrije biotine wordt verwijderd door in-
cubatie met streptavidine gecoated agarose beads. Tot slot worden de streptavidine agarose beads 
verwijderd aan de hand van centrifugatie.

2. Magnetic capture: specifieke biotine-gelabelde proben complementair aan T. gondii AF146527 en 
cellulair 18S rDNA worden toegevoegd aan het rudimentair biotine-vrije extract. De stalen worden 
eerst gedenatureerd bij 95°C en vervolgens geïncubeerd bij kamertemperatuur zodat de proben 
kunnen hybridiseren aan de complementaire sequenties. Na hybridisatie worden de streptavidine 
magnetische beads toegevoegd om de biotine-gelabelde probes gebonden aan het target DNA te 
vangen (“capture”). Na een wasstap wordt het target DNA losgekoppeld van de beads door bloot-
stelling aan UV-licht.

3. Detectie: qPCR wordt uitgevoerd op het finaal extract voor de detectie van T. gondii. 

Tijdens de studie omtrent de infectiekinetieken van de parasiet werden twee extra experimentele infec-
ties uitgevoerd op varkens om de magnetic capture qPCR te valideren.

(i) Tijdens het eerste experiment werden weefselcysten van beide T. gondii stammen gebruikt tijdens 
de voorgaande experimentele infectiestudie (IPB-Gangji en IPB-LR stam). Verschillende stalen (hart en 
longen) werden verzameld om de aanwezigheid van de parasiet in de acute fase van de infectie aan te 
tonen (Gisbert Algaba et al., 2017). (ii) In een tweede experiment werden de varkens oraal geïnoculeerd 
met 10 5  gesporuleerde oöcysten, opdat een andere infectieroute kon worden bestudeerd. Deze route 
bootst een natuurlijke infectie na (Objectief 4). Verschillende weefselstalen werden genomen (herse-
nen, hart, diafragma, tussenribspieren, m. gastrocnemius, m. longissimus dorsi en m. psoas major). De 
aanwezigheid van de parasiet werd aangetoond door zowel MC-qPCR als bio-assay in alle verzamelde 
weefselstalen (Gisbert Algaba et al., 2018).

Harten werdenverzameld in verschillende slachthuizen om de aanwezigheid van de parasiet aan te to-
nen in varkens voor humane consumptie. Bij MC-qPCR positieve resultaten werd de “parasitic load” bere-
kend en de stam geïsoleerd voor genotypering. Al de geïsoleerde stammen werden verzonden naar het 
Centre for Biological Resources for Toxoplasma (CRB) te Frankrijk waar de stammen getypeerd werden 
(Objectief 5). Alle varkensstammen geanalyseerd in de huidige studie werden geclassificeerd als type II 
stammen (9/9) en bleken na vergelijking met humane isolaten een zeer gelijkaardige populatiestructuur 
te bezitten (Varkensisolaten: 9/9 Type II; Humane isolaten: 15/15 Type II). Deze resultaten duiden op een 
potentiele stroom van stammen afkomstig van varkens naar de mens en versterkt de identificatie van 
varkensproducten als potentieel risico op T. gondii infectie bij de consumenten (Gisbert Algaba et al.,In 
revision).
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De voorgaande seroprevalentiestudie op 2263 serumstalen afkomstig van 251 conventionele Belgische 
varkensbedrijven, gebruikmakend van anti-rGRA7 en anti-TLA-antibody ELISA’s, stelde vast dat in Wallo-
nië een significant hogere totale prevalentie aan anti-T. gondii IgG kon worden gevonden ten opzichte 
van Vlaanderen (P < 0.001). Een verschil tussen kuddes van 73% in Wallonië en 4% in Vlaanderen werd 
waargenomen en een verschil binnen de kuddes van 89% in Wallonië en 33% in Vlaanderen. Deze resul-
taten gaven ook aan dat de TLA-antilichaam ELISA een hogere sensitiviteit en specificiteit bezit dan de 
rGRA7-antilichaam ELISA (Jennes et al., 2017).

Aan de hand van deze resultaten werden een aantal seropositieve bedrijven in Vlaanderen geselecteerd 
voor een cross-sectionele studie (Objectief 3). Serum werd verzameld van varkens tussen de 2.5 en 4.5 
maanden oud. Verder werd de veehouder gevraagd een vragenlijst te beantwoorden omtrent bioveilig-
heid en hygiënische maatregelen op het bedrijf. Drie serologische testen werden uitgevoerd op de sera 
(IFA, rGRA7-ELISA, TLAELISA). Op basis van deze resultaten werden op één bedrijf drie dieren geselec-
teerd om de infectie te bevestigen en de parasiet te isoleren. Na euthanasie werden weefselstalen (hart, 
m. psoas major) genomen voor de detectie van T. gondii via MC-qPCR en bio-assay. Beide testen waren 
echter negatief. Aangezien we evenwel parasieten konden isoleren uit bio-varkens afkomstig uit Waalse 
slachthuizen (Objectief 4), werden de bedrijven geïdentificeerd die positief waren. Een aantal hiervan 
werden bezocht, waarbij getracht werd de infectie te bevestigen. Aan de hand van vragenlijsten omtrent 
bioveiligheid en hygiënische maatregelen op de betrokken bedrijven werden de meest waarschijnlijke 
riscofactoren voor T. gondii infecties geïdentificeerd. 
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RF 13/6277 TRANSGGO

Ontwikkeling van een methode voor het testen van transgenerationele effecten van genetisch gewij-
zigde gewassen in voeding aan de hand van het zebravismodel

Coördinator:  Prof. Dries Knapen (UAntwerpen)
Promotoren:  Prof. Ronny Blust (UAntwerpen)
   Prof. Marc de Loose (ILVO)
   Prof. Mia Eeckhout (UGent)
   Prof. Sarah De Saeger (UGent)
Onderzoekers:  Dr. Isabelle Gabriëls (UAntwerpen)
   Dr. Lucia Vergauwen (UAntwerpen/UGent)
   Dr. Marthe de Boevre (UGent)

Toelage:   € 399.586
Periode:   1/11/2013 - 30/4/2018 (54 maanden)

Onderzoeksresultaten

De teelt en het gebruik van genetisch gewijzigde organismen (GGO’s) is al jaren het onderwerp van de-
bat. Potentiële risico’s voor het milieu, voor dier en mens via voeding, en de economische afhankelijkheid 
zijn de grootste bezorgheden. De huidige standaardtests gebruikt voor de evaluatie van GGO’s zijn niet 
geschikt voor het opsporen van effecten op ontwikkeling of reproductie, waardoor eventuele effecten die 
zich slechts manifesteren na verschillende generaties niet bestudeerd worden. Het doel van dit project 
spitst zich dan ook toe op het ontwikkelen van een testmethode voor het opsporen van eventuele lange-
termijneffecten en transgeneratie-effecten van genetisch gewijzigde gewassen in voer, gebruik makend 
van het zebravismodel. Om dit te onderzoeken werden er twee hoofdexperimenten uitgevoerd waar 
telkens GG-maïs vergeleken werd ten opzichte van geschikte controlevoeders: een transgeneratie-ex-
periment (WP2.4) en een (sub)chronisch experiment (WP2.5). Voorafgaand werden er twee preliminaire 
experimenten uitgevoerd (WP2.3). Het eerste preliminaire experiment onderzocht wat de biologische 
grenzen waren van de gehanteerde maïssubstitutie. Het tweede preliminaire experiment had als doel de 
natuurlijke responsvariatie van zebravissen te bepalen wanneer ze gevoerd werden met verschillende 
niet-GG-maïsvariëteiten. Significante verschillen waargenomen tijdens de hoofdexperimenten zouden 
namelijk vergeleken moeten worden met de natuurlijke responsvariatie, aangezien enkel effecten die 
buiten deze responsvariatie vallen als toxicologisch relevant beschouwd worden.

Werkpakket WP1.1 en WP2.2 omvatten de verschillende teelten van de niet-GG- en GG-gewassen. Ver-
volgens werd er een GGO-detectie uitgevoerd, gebruik makend van qPCR, waaruit afgeleid werd dat er 
geen genetisch gewijzigde sequenties, waarvan geweten is dat deze aanwezig zijn in de GG-maïsvarië-
teiten, aanwezig waren in de niet-GG-maïsvariëteiten. Werkpakket WP2.1 bestond uit het optimaliseren 
van de voederproductie en het aanmaken van de experimentele voeders. Wanneer mycotoxines gede-
tecteerd werden in de maïssoorten, bevonden de meeste waarden zich binnen de richtwaarden voor de 
aanwezigheid van mycotoxines in diervoeder. Eveneens werd een zeefanalyse uitgevoerd om na te gaan 
of de maïscomponent gelijkmatig verdeeld is over de verschillende voedergroottes. 

De mogelijke effecten van verschillende percentages maïs in het voer werden onderzocht tijdens het 
eerste preliminaire experiment om te bepalen wat het maximale percentage maïs was dat verdraagbaar 
was voor de zebravis. Vissen werden gevoed met enerzijds 3 controles en anderzijds 6 experimentele 
voeders met de inclusie van 0% tot 25% maïs via substitutie. Een toenemende hoeveelheid maïs in het 
voeder resulteerde onder meer in een stijging van de hepatosomatische index (levergewicht als per-
centage van het totale lichaamsgewicht) bij mannetjes en een daling in het percentage koolhydraten 
opgenomen uit het voer. Op basis van de resultaten werd besloten om 15% maïssubstitutie te hanteren 
voor verdere experimenten. 

Tijdens het tweede preliminaire experiment werden zebravissen gedurende een periode van 3 maanden 
gevoed met 10 maïsvariëteiten (telkens 15%) om de natuurlijke responsvariatie te bepalen. Verschillen-
de eindpunten werden gemeten op verschillende niveaus van biologische organisatie. De significante 
verschillen tussen de 10 behandelingen werden bepaald. Op basis van deze resultaten werden er drie 
maïsvariëteiten geselecteerd en gebruikt tijdens het transgeneratie-experiment om zo de mogelijke va-
riatie tussen de twee experimenten te bepalen. De experimentvariatie bepaald op basis van resultaten 
behaald tijdens dit project lijkt echter beperkt te zijn wanneer experimenten uitgevoerd werden binnen 
hetzelfde labo en door eenzelfde persoon. Hierdoor zou het voldoende kunnen zijn om de natuurlijke 
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responsvariatie te bepalen tijdens een apart experiment en is het vervolgens niet nodig om niet-GG-ma-
isvariëteiten mee te nemen in het hoofdexperiment om de potentiële effecten van het GG-gewas te 
evalueren. 

Tijdens het transgeneratie-experiment werden er 10 verschillende behandelingen onderzocht: een 
niet-commerciële en commerciële GG-maïs en hun controles, drie niet-GG-maïsvariëteiten geselec-
teerd tijdens het tweede preliminair experiment en een commercieel visvoer. Voor de niet-commerciële 
GG-maïs werden twee verschillende controles gebruikt: wild-type (WT) maïs, het genetisch startmateri-
aal van de transgene lijn, en de null-segregant (NS). De null-segregant is de niet-transgene variant die 
hetzelfde transformatieproces onderging als de transgene lijn. Voor de commerciële GG-maïs werd een 
nauwst verwante lijn gebruikt als controle. Om daarnaast mogelijke effecten van het expressieproduct te 
kunnen onderscheiden, werd ook de nauwst verwante lijn met toevoeging van het expressieproduct on-
derzocht. Telkens werd 15% maïs gebruikt in het voeder. Drie generaties werden geanalyseerd: de paren-
tale F0-generatie, de F1-generatie en de F2-generatie, inclusief het analyseren van de F3-generatie tot 
96 uren na de bevruchting. Klassieke statistische methoden werden gebruikt om verschillen tussen de 
GGO-behandeling en de bijbehorende controles op te sporen. In het algemeen was het aantal significan-
te verschillen beperkt. Om een conclusie te kunnen vormen over de relevantie van de waargenomen ver-
schillen moeten deze vergeleken worden met de natuurlijke responsvariatie. De statistisch aangetoonde 
verschillen kunnen namelijk te klein zijn om effectieve gevolgen te kunnen hebben voor de veiligheid. 
In deze context, werd het gebruik van equivalentietesten – waar er getest wordt of het verschil tussen 
een GG-gewas en zijn controle niet groter is dan een vooraf vastgestelde waarde – voorgesteld door 
de internationale onderzoeksgemeenschap. Op basis van deze methode kunnen mogelijke verschillen 
tussen GGO en controle geschaald worden op basis van de natuurlijke responsvariatie, en vervolgens 
vergeleken worden ten opzichte van deze referentievariatie om zo de biologische relevantie te bepalen. 
Voor het evalueren van de verschillende methodes mogelijk voor het testen van equivalentie werden er 
enkele voorbeelden uitgewerkt. Uit deze voorbeelden blijkt dat NS en WT, en WT en GGO minder equi-
valent zijn dan NS en GGO. Deze resultaten suggereren dat het transformatieproces een mogelijke bron 
is van biologische variatie, en dat NS daarom een meer geschikte controle kan zijn voor het onderzoeken 
van GGO gerelateerde effecten in vergelijking met WT. 

Om mogelijke verschillen in de gevoeligheid van vissen van de verschillende generaties in een trans-
generatie-experiment te evalueren, werd een positieve experimentcontrole gebruikt. Hiervoor werd er 
gekozen om vissen van elke generatie bloot te stellen aan cadmium via voeding om de toxicologische 
sensitiviteit na te gaan. De juiste cadmiumconcentratie in het dieet, waarbij er nadelige effecten kunnen 
worden waargenomen, werd bepaald. Op basis van de bekomen resultaten werd 250µg Cd/g voer gese-
lecteerd. Nadien werd een deel van de vissen van de WT-controlegroep van de F1-, F2- en F3-generatie 
blootgesteld aan 250 µg Cd/g voer en de resultaten (overleving) tonen aan dat de gevoeligheid van F2 
gestegen was ten opzichte van F1. De gevoeligheid bleef stabiel wanneer F2 met F3 vergeleken werd. 
Deze resultaten tonen aan dat het belangrijk is om een positieve experimentcontrole te gebruiken tijdens 
een experiment uitgevoerd over meerdere generaties. Om vervolgens te beoordelen wat de mogelijke 
invloed op de gevoeligheid is door het voeden met de experimentele voeders ten opzichte van een com-
mercieel visvoeder, raden wij aan om ook vissen van de commerciële controlegroep toe te voegen aan 
het positieve-controle-experiment (niet uitgevoerd tijdens dit project). 

Tijdens de (sub)chronische voedertest werden de experimentele GGO en zijn controles geanalyseerd 
over een periode van 3 maanden (~90 dagen). Naast de evaluatie van de algemene biochemische en 
fysiologische eindpunten werd ook een micro-array analyse uitgevoerd op de vrouwelijke leverstalen 
om de mogelijke invloed van het voeden met de experimentele GGO en de betrokken controles op tran-
scriptionele expressieprofielen te onderzoeken. Het belang van ‘omics’-technieken om mogelijke onder-
liggende mechanismen van waargenomen effecten verder te onderzoeken werd reeds aangehaald door 
EFSA (European Food Safety Authority). Geen van de vergelijkingen tussen GMO en controles leverde 
transcripten op die effectief differentieel tot expressie kwamen. Ondanks de afwezigheid van effecten, 
ondersteunde deze micro-array resultaten de eerder vermelde hypothese dat de NS-controle een meer 
geschikte controle is voor het onderzoeken van GGO gerelateerde effecten dan de WT-controle. 

Tot slot werd er onderzocht welke mechanismen aan de basis lagen van de effecten gerelateerd aan de 
hoeveelheid maïs in de voeding, waargenomen tijdens het eerste preliminair experiment. Deze 1-maand 
durende voederstudie werd herhaald door te voeden met 0%, 15% en 25% maïs, en transcriptiepatronen 
in de lever werden onderzocht. Daarnaast werd er onderzocht of het toevoegen van Artemia salina 
nauplieën aan het dieet kon compenseren voor de effecten veroorzaakt door een stijgende maïssubsti-
tutie, gerelateerd aan mogelijke nutritionele tekortkomingen. Hoewel de meeste fysiologische responsen 
teniet gedaan werden, waren op het moleculaire niveau metabole pathways in de lever (betrokken bij
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het koolhydraat-, lipide-, nucleotide- en aminozuurmetabolisme) duidelijk verstoord. Op basis van deze 
resultaten kunnen er vervolgens specifieke genen geselecteerd worden om te gebruiken tijdens routi-
nematige qPCR-analyses, om zo de kosten die gepaard gaan met een micro-array analyse te vermijden. 

Het hoofddoel van dit project bestond uit het ontwikkelen van testmethoden voor de veiligheidsevaluatie 
van GG-componenten in voedsel. We ontwikkelden verschillende types van voedertesten die hiervoor 
van toepassing kunnen zijn: (1) een (sub)chronische voedertest van 3 maanden zou geïmplementeerd 
kunnen worden als een gestandaardiseerde methode complementair aan de 90-dagen durende ratten-
studie, (2) de meer uitgebreide transgeneratiestudie zou uitgevoerd kunnen worden in specifieke geval-
len wanneer meer informatie vereist is. In het algemeen toonden de resultaten aan dat het zebravismodel 
geschikt/gevoelig genoeg is om mogelijke verschillen in de voeding te kunnen detecteren, wat zijn rol 
ondersteunt binnen het kader van de risico-evaluatie van GGO’s. Op het einde van het project werd ook 
advies geformuleerd over het experimentele ontwerp en de mogelijke procedures voor het gebruik van 
zebravisvoedertesten voor de risico-evaluatie van genetisch gewijzigde gewassen in de voeding. 
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RF 14/6287 DOSERESIST

Invloed van dosering, toedieningsweg en darmgezondheid op antibacteriële resistentieselectie bij de 
commensale flora van varkens en optimalisatie van doseringsschema’s voor geselecteerde antibac-
teriële stoffen

Coördinator:  Prof. Mathias Devreese (UGent)
Promotoren:  Dr. Filip Boyen (UGent)
   Prof. Siska Croubels (UGent)
   Prof. Patrick De Backer (UGent)
   Prof. Jeroen Dewulf  (UGent)
   Prof. Lynn Vanhaecke (UGent)
Onderzoeker:  Dhr. Joren De Smet (UGent)

Toelage:   € 280.000
Periode:  1/1/2015 - 30/6/2018 (42 maanden)

Onderzoeksresultaten

Het doel van dit project was om de doseringsschema’s (zowel de dosis als de toedieningsroute) te eva-
lueren voor een aantal veelgebruikte antimicrobiële middelen in de varkenshouderij, om minimale resis-
tentieselectie te bereiken in de commensale microbiota, met name in Escherichia coli (E. coli) als indi-
cator bacterie. Dit onderzoek was onderverdeeld in de volgende werkpakketten (WP). WP 1 richtte zich 
op dierexperimenten waarbij de verschillende antimicrobiële middelen aan varkens werden toegediend 
door orale toediening (PO) of intramusculaire injectie (IM) en in verschillende doses. Vloeistofchromato-
grafie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) en HPLC-UV-methoden werden ontwikkeld, gevalideerd 
en gebruikt om de intestinale -en plasmaconcentraties van de antimicrobiële stoffen te bepalen. In  
WP 2 zou een gestandaardiseerd Salmonella Typhimurium in vivo infectiemodel worden gebruikt om 
het effect van darmgezondheid op de farmacokinetiek van colistine te beoordelen. Na een her-evaluatie 
in het tweede jaar van het project werd dit WP echter geannuleerd. Vervolgens werden de intestinale 
concentraties van de verschillende antimicrobiële stoffen (WP 1) gebruikt om het effect van deze concen-
traties op resistentieselectie in de indicatorbacterie E. coli (WP 3) te bestuderen. Een in vitro digestiemo-
del, waarbij de darm van het varken werd gesimuleerd, werd gebruikt. Bovendien werden feces stalen 
van de dierproeven bacteriologisch geanalyseerd.

In eerste instantie werd een experimentele studie uitgevoerd met gepotentieerde sulfonamiden (sul-
fadiazine-trimethoprim). In deel 1 van deze studie werd de impact van de dosis en toedieningsweg van 
sulfadiazine-trimethoprim nagegaan, in relatie tot de blootstelling van de darm microbiota aan deze ge-
neesmiddelen. Voor dit experiment werden 36 varkens onderverdeeld in zes verschillende behande-
lingsgroepen (n=6). Drie verschillende toedieningswegen werden vooropgesteld: maagsonde, intramus-
culaire injectie en gemedicineerd voeder, telkens met een therapieduur van vijf dagen. Bloed en feces 
stalen werden dagelijks gecollecteerd en intestinale inhoud werd verzameld 12 u na de laatste toedie-
ning, in volgende darmsegmenten: duodenum, jejunum, ileum, cecum, colon en rectum. Na kwantitatieve 
analyse van deze stalen werd een accumulerend concentratiepatroon vastgesteld voor sulfadiazine, in 
de distale segmenten, onafhankelijk van de toedieningsweg. Hoge concentraties (gemiddelde ± stan-
daard deviatie) van sulfadiazine werden bepaald; 26.93 ± 8.36 µg/g, 11.15 ± 3.78 µg/g en 19.36 ± 1.86 µg/g 
na maagsonde, intramusculaire injectie en gemedicineerd voeder respectievelijk. Daarentegen werd 
voor trimethoprim geen accumulerend concentratiepatroon vastgesteld in de distale darmsegmenten. 
Na kwantitatieve analyse werd duidelijk dat de concentratie van trimethoprim eerder afnam van proxi-
male naar distale segmenten, om uiteindelijk zelfs onder de kwantificatielimiet (0.025 µg/g) te vallen. Ge-
zien de hoge orale biologische beschikbaarheid van sulfadiazine-trimethoprim in combinatie met hoge 
gastro-intestinale concentraties, lijkt gastro-intestinale excretie een belangrijke eliminatie route te zijn 
voor sulfadiazine. Na deze gastro-intestinale excretie kan vervolgens ion-trapping optreden waardoor 
de concentraties verder accumuleren in de distale segmenten van het gastro-intestinaal stelsel. Ver-
volgens werd in deel 2 van deze studie een in vitro test systeem geoptimaliseerd, om de invloed van 
verschillende in vivo gemeten sulfadiazine concentraties op het optreden van antimicrobiële resistentie 
in een gekarakteriseerde Escherichia coli stam na te gaan. Tenslotte werd tijdens deze experimenten ook 
de niet-compatibiliteit van sulfonamiden met MacConkey agar vastgesteld. 
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In een tweede luik werd de impact van de dosis en toedieningsweg van enrofloxacine, een kritisch belan-
grijk antimicrobieel middel, nagegaan op gastro-intestinale concentraties in het varken. Vier verschillende 
behandelingsgroepen werden vooropgesteld (n=6). Twee groepen kregen een maagsonde gedurende 
drie opeenvolgende dagen. De twee andere groepen kregen een intramusculaire injectie gedurende 
drie opeenvolgende dagen. Kwantitatieve analyse van de fecale stalen wees op hoge concentraties 
(gemiddelde ± standaard deviatie) van enrofloxacine gaande van 5.114 ± 1.272 µg/g tot 39.54 ± 10.43 µg/g. 
Kwantitatieve analyse van de intestinale inhoud wees op een accumulerend concentratiepatroon van 
enrofloxacine van proximale naar distale segmenten en dit voor alle behandelingsgroepen, zonder signi-
ficant effect van de toedieningsweg. Vervolgens werd ook de minimaal inhibitorische concentratie be-
paald op willekeurig geselecteerde Escherichia coli isolaten, komende uit de fecale stalen van het experi-
ment (begin en einde van de behandeling). Wild-type (≤0.125 µg/mL) en laag-resistente isolaten (1 µg/mL≤ 
minimaal inhibitorische concentratie ≤4 µg/ml) werden teruggevonden op tijdstip 0 h. Op basis van far-
macokinetische en farmacodynamische integratie van de data was een selectie van deze laag-resistentie 
isolaten theoretisch niet mogelijk tijdens de behandeling. Doch werden hoog-resistente 3-stapsmutanten 
(≥32 µg/mL) teruggevonden op het einde van de behandeling (58 u), in elke behandelingsgroep. Selectie 
van de laag-resistente isolaten tijdens behandeling kon verder uitgesloten worden op basis van gense-
quenering met PCR. Deze isolaten vertoonden immers polymorfismen in hun gyrA en parC sequenties, 
alsook de aanwezigheid van het plasmide gemedieerde qnrS1 gen. Deze bevindingen waren echter niet 
terug te vinden in de hoog-resistente isolaten. Alle hoog-resistente 3-stapsmutanten behoorden echter 
tot hetzelfde genotype, dit wijst mogelijks op een klonale verspreiding van een van deze isolaten tussen 
verschillende dieren. Echter werden finaal geen invloeden gerelateerd aan de toedieningsweg of dosis 
van enrofloxacine gedetecteerd, met betrekking tot het ontstaan of de selectie van resistentie in Escheri-
chia coli isolaten. Deze resultaten werden weliswaar niet getoetst aan een onbehandelde controlegroep. 

Finaal werd florfenicol, een antimicrobieel middel dat enkel diergeneeskundig gebruikt wordt, bes-
tudeerd. Verschillende toedieningswegen en dosissen werden vergeleken met elkaar (maagsonde, in-
tramusculaire injectie en gemedicineerd voeder) op basis van de te verwachten situatie in de praktijk. 
Gastro-intestinale florfenicol concentraties waren significant hoger in ieder darmsegment (duodenum, 
jejunum, ileum, cecum en colon), na toediening van een dubbele dosis van 30 mg/kg lichaamsgewicht na 
intramusculaire injectie. Voor de andere behandelingsgroepen was de invloed van dosering en toedie-
ningsweg niet significant verschillend, in de verschillende darmsegmenten. De concentraties van florfe-
nicol in fecale stalen vielen doorgaans onder de kwantificatielimiet (0.125 µg/g). Na bacteriologisch onde-
rzoek van de fecale stalen werd de aanwezigheid van zowel florfenicol gevoelige (minimaal inhibitorische 
concentratie 2-16 µg/mL) als resistente (minimaal inhibitorische concentratie ≥256 µg/mL) Escherichia coli 
isolaten vastgesteld, in alle groepen op tijdstip 0 u. Eradicatie van de gevoelige isolaten tijdens behande-
ling werd geobserveerd, mede door de hoge gastro-intestinale concentraties van florfenicol (gemeten 10 
u na laatste toediening). Daarenboven werd ook selectie van de resistente isolaten tijdens behandeling 
waargenomen, in alle behandelingsgroepen. Dit is te wijten aan het feit dat geen enkele behandeling 
voldoende hoge intestinale concentraties bereikte met betrekking tot de minimaal inhibitorische waarde 
van de resistente isolaten (≥256 µg/mL). Ter conclusie, in deze experimentele studie werd bevonden dat 
de toedieningsweg en dosis van florfenicol geen invloed hebben op het optreden van resistentieselectie 
in Escherichia coli.  
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federale overheidsdienst

VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

service public fédéral

Santé publique, 
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et Environnement 
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