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SAMENVATTING 

 

Wereldwijd werden zoönotische gevallen van varkensinfluenza bevestigd. Toch is het aantal bewezen 

gevallen beperkt vergeleken met het aantal individuen in contact met varkens. Zeer waarschijnlijk 

worden zoönotische infecties ondergediagnosticeerd. Het onderscheiden van humane en 

varkensvirusinfecties bij de mens is namelijk niet eenvoudig en er is een gebrek aan systematische 

surveillance, zowel in de humane als in de varkenspopulatie. De werkelijke incidentie van zoönotische 

infecties is dus tot op heden niet gekend maar de impact ervan blijft over het algemeen beperkt tot 

geïsoleerde gevallen van milde griepinfecties die niet in staat zijn zich te spreiden of onderhouden in 

de humane populatie. Dit met uitzondering van het pandemische H1N1-virus van 2009, dat tevens het 

enige pandemische virus is waarvan met grote zekerheid geweten is dat het van het varken afkomstig 

was. Hetzelfde wordt verondersteld voor het Fort-Dix incident en de pandemieën van 1918, 1957 en 

1968 maar dit werd nooit bewezen. Het varken zou overigens ook een reservoir vormen voor oudere 

humane virusstammen. 
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INLEIDING 

 

Influenza is een zeer besmettelijk virus dat een acute infectie van het respiratoire stelsel veroorzaakt. 

Alhoewel watervogels het natuurlijke reservoir van het virus vormen, infecteert het een wijde waaier 

aan gastheerspecies. Er heerst een tamelijk strakke diersoortbarrière en het virus evolueert over het 

algemeen verschillend in de verscheidene gastheerspecies. Toch komt overdracht van het 

influenzavirus van dier op mens occasioneel voor. Uitzonderlijk bezit het zoönotische virus de potentie 

om te zich te spreiden binnen de humane bevolking en in een populatie die geen immuniteit heeft voor 

het nieuwe virus, kan dit tot een pandemie leiden met zeer erge ziektesymptomen en een hoog aantal 

sterftegevallen. Een voorbeeld hiervan is de H1N1-pandemie van 2009 die teweeg werd gebracht 

door een variant van het griepvirus, ontstaan uit een intercontinentale mix van genen van twee 

varianten van het varkensgriepvirus.  
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. INFLUENZAVIRUSSEN BIJ HET VARKEN EN BIJ DE MENS 

 

1.1 VIRUSSTRUCTUUR EN EVOLUTIE 

 

Het influenzavirus behoort tot de familie der Orthomyxoviridae. De partikels bedragen slechts 80-120 

nm in diameter. Het genoom bestaat uit acht segmenten enkelstrengig RNA, dewelke coderen voor elf 

verschillende eiwitten (Webster et al., 1992). De eerste drie RNA-segmenten coderen voor een 

proteïnecomplex, bestaande uit de PB2-, PB1- en PA- polymerasen, dat het virale RNA naar 

complementair messenger RNA transcribeert (Alexander en Brown, 2000). Het nucleoproteïne (NP), 

product van het vijfde segment, omvat dit virale RNA en zou de RNA-polymerase activiteit 

beïnvloeden (Webster et al., 1992). Het zevende segment codeert voor zowel het M1- als het M2-

eiwit. Het M1 vormt de matrix rondom de nucleoproteïnen onder de virion enveloppe. Het M2, dat zich 

in het membraan bevindt, functioneert als een ionenpomp welke de endosomale pH verlaagt of in 

stand houdt (Gürtler L., 2006). Het laatste segment geeft ontstaan aan de zogenaamde niet-

structurele eiwitten. Zij spelen een rol in de virusreplicatie en zijn overvloedig aanwezig in 

geïnfecteerde cellen, doch worden niet ingebouwd in het virion. Op basis van de antigene 

verscheidenheid van interne nucleo- en matrixproteïnen, onderscheidt men de genera A, B en C. 

Influenza B en C infecteren naast de mens ook varkens, maar ziekte-uitbraken zijn eerder zeldzaam 

en van mild karakter (Webster et al., 1992). Bijgevolg zal enkel influenza A, dat daarentegen een 

brede waaier aan gastheerspecies bezit, verder besproken worden. 

 

Fig. 1: Schematische voorstelling van het influenzavirus (naar Amorij et al., 2008) 
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De segmenten 4 en 6 bieden de genetische basis voor respectievelijk de haemagglutinine (HA) en 

neuraminidase (NA) integrale membraanglycoproteïnen. Het HA staat in voor de binding van het virion 

aan de gastheercel en de fusie van de virale enveloppe met het gastheercelmembraan. De in de 

gastheercel gevormde viruspartikels worden met behulp van het NA vrijgegeven (Webster et al., 

1992). Beide zijn belangrijke oppervlakteantigenen en spelen een noemenswaardige rol in het 

ontstaan van specifieke immuniteit. Ze zijn, in tegenstelling tot de interne proteïnen, binnen het genus 

zeer variabel. Er werden zestien haemagglutininen en negen neuraminidasen geïdentificeerd (Boyce 

et al,, 2009; Van Reeth et al. 2012). Aan de hand van de verschillende combinaties hiervan, wordt 

influenza A verder onderverdeeld in subtypen. 

 

Het gesegmenteerde genoom en een gebrekkige proofreading tijdens de replicatie van het RNA zijn 

verantwoordelijk voor de genetische instabiliteit van influenzavirus (Webster et al., 1992; Van Reeth, 

2005). Genetische variatie kan zich voordoen in alle acht segmenten en veroorzaakt onder andere 

verschil in pathogeniteit (Webster, 1997). Op epidemiologisch vlak zijn voornamelijk variaties in de 

genen die coderen voor de oppervlakteantigenen van belang. Het HA en het NA vormen namelijk het 

hoofddoelwit van het immuunsysteem van een geïnfecteerd dier (Webster et al. 1992). Antistoffen 

gericht tegen het HA kunnen het vasthechten van het virus aan de gastheercel voorkomen en zijn 

zodoende neutraliserend. De gevormde antilichamen zijn specifiek voor het virussubtype dat het dier 

besmette. 

 

Antigene drift wijst op de verandering in antigene structuur ten gevolge van een graduele accumulatie 

van puntmutaties ter hoogte van de delen van het genoom die coderen voor HA en NA. Door de hoge 

mutatiefrequentie en het gelimiteerde herkennen en herstellen van fouten, doet elke replicatiecylus 

een viruspopulatie ontstaan die vele varianten van het oorspronkelijke type bevat (Webster, 1997; 

Webster et al., 1992). Binnen deze populatie vindt natuurlijke selectie plaats van de leefbare 

aminozuurvarianten van HA of NA die het virus toelaten het immuunsysteem van de gastheer te 

ontwijken (Nelson en Holmes, 2007). Antigene drift verhoogt dus de gevoeligheid van de 

gastheerpopulatie voor het virus en zodoende ook de kans op een griepepidemie. De omvang, ernst 

en spreiding van de epidemie is afhankelijk van de mate waarin het virusantigen van zijn voorganger 

verschilt (Alexander en Brown, 2000). 

 

Een drastische verandering in de HA- of NA-eiwitten resulteert in antigene shift naar een volledig 

nieuw influenzasubtype en wordt met influenzapandemieën geassocieerd. Één van de mechanismen 

die leiden tot een dergelijke wijziging is genetische reassortering. Hierbij vindt een uitwisseling van 

gensegmenten plaats tussen twee verschillende subtypen die eenzelfde gastheercel infecteren. 

(Donatelli et al., 2003; Van Reeth, 2005). 
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1.2 EPIDEMIOLOGIE VAN INFLUENZA BIJ DE MENS 

 

Zoals eerder vermeld, geven de drie verschillende genera A, B en C aanleiding tot griep bij de mens. 

Influenza A is hiervan de belangrijkste omdat de impact ervan het grootst is en dit virus naast de mens 

verscheidene andere species infecteert. Ondanks de grote variatie aan oppervlakteantigenen binnen 

dit genus, circuleren bij de mens momenteel slechts de H1N1-, H3N2- en H1N2-subtypen.  

 

De introductie van H1N1 in 1918 veroorzaakte de Spaanse grieppandemie die wereldwijd zeer veel 

mensenlevens eiste. De oorsprong van dit subtype is tot op heden niet volledig duidelijk. Het bleef 

aanwezig in de humane populatie tot de invoering van het H2N2 tijdens de Aziatische pandemie in 

1957. Het H2N2 verdween op zijn beurt bij het opkomen van het H3N2-subtype dat de Hongkong 

pandemie veroorzaakte in het jaar 1968. Beide resulteerden uit genetische reassortering tussen de 

genomen van humane en aviaire stammen. Zo droeg het H2N2 het genenpakket van het voorafgaand 

circulerende H1N1 waarin het PB1, HA en NA door aviaire varianten ervan vervangen werden. Door 

genuitwisseling van het H2N2 met de PB1- en HA-genen van een ander aviair virus, ontstond het 

H3N2. In 1977 dook het H1N1-virus weer op. Cocirculatie van H1N1 en H3N2 gaf ontstaan aan het 

H1N2-subtype (Van Reeth, 2007) dat voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk gedetecteerd werd 

tijdens de winter in 2001-2002 en in de jaren daarna slechts sporadisch werd aangetoond. Daar 

virussen na hun introductie als pandemisch virus verder in de populatie circuleren en evolueren, 

worden zij aangeduid als “seasonal” subtypen of seizoensgriep. 

 

In april 2009 brak opnieuw een pandemie uit. Het nieuwe H1N1-virus, dat vooreerst in Mexico opdook, 

was het resultaat van de genetische reassortering van twee varkensinfluenzavirussen. Het 

pandemische H1N1 droeg het NA- en M-gen van het euraziatische “avian-like” H1N1 en de 6 overige 

genen waren zeer gelijkend op deze van het zogenaamde Noord-Amerikaanse “triple reassortant” 

H1N2-varkensgriepvirus (Van Reeth et al. 2012).  

 

Antigene drift binnen de huidig circulerende subtypen resulteert in de jaarlijkse influenza-epidemieën, 

dewelke cumulatief een grotere impact hebben dan de pandemieën. Tijdens het griepseizoen 2011-

2012 was het predominante influenza A subtype de H3N2-seizoensgriep (World Health Organization, 

2012). Het pandemische H1N1 uit 2009 circuleert nog steeds maar de activiteit ervan was over het 

algemeen laag. Het H3N2-type speelt een grotere rol in de uitbraak van epidemieën dan H1N1 daar 

het een snellere opkomst van nieuwe varianten kent (Hay et al., 2001, Van Reeth, 2007). 
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Fig. 2: Overzicht van de verschillende humane influenza subtypen, de bijhorende introductiejaren en 

de oorsprong van elk genoom. 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIE VAN INFLUENZA BIJ HET VARKEN 

 

Varkensinfluenza kent een wereldwijde verspreiding. De drie belangrijkste subtypen die momenteel 

circuleren zijn het H1N1, H1N2 en het H3N2 (Van Reeth, 2007). Naargelang de regio, verschillen de 

subtypen in hun afkomst, en dus in hun antigenische en genetische eigenschappen, wat de 

epidemiologie van influenza bij het varken complex maakt.  
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1.3.1 Varkensinfluenza in Noord-Amerika 

 

De eerste gevallen van varkensinfluenza werden in de Verenigde Staten waargenomen ten tijde van 

de humane grieppandemie in 1918 (Zhou et al., 1999). In 1930 isoleerde Shope het “klassieke” H1N1-

subtype bij varkens (Yu et al., 2009). Het vertoonde sterke gelijkenissen met het humaan H1N1-virus 

uit de periode 1918-1930 (Zhou et al., 1999), maar het is niet duidelijk of dit H1N1-virus eerst 

verscheen in de humane populatie en verspreidde naar de varkenspopulatie of omgekeerd (Karasin et 

al., 2000). Het virus bleef in het Noord-Amerikaanse continent lange tijd stabiel; genetische en 

antigenische varianten van het klassieke varkensgriepvirus werden pas gedurende de jaren negentig 

opgemerkt (Van Reeth, 2012). 

 

In 1998 isoleerde men, in de Verenigde Staten, twee reassortant H3N2-subtypes (Zhou et al., 1999). 

De “double reassortant” bleek de HA- en NA-genen en het interne PB1 gen te dragen van het H3N2-

subtype dat verantwoordelijk is voor de humane seizoensgriep. De overige genen waren afkomstig 

van het klassieke H1N1-varkensvirus. Deze stam bleef niet voortbestaan in de varkenspopulatie (Van 

Reeth, 2012). De “triple reassortant” (tr) bezat eveneens de HA-, NA- en PB1-genen van het humane 

H3N2-seizoensgriepsvirus, dit naast de interne NP-, M- en NS-genen van het klassieke 

varkensgriepsvirus en de PB2- en PA-genen van een Noord-Amerikaanse aviaire virusstam (Zhou et 

al., 1999).  

 

Cocirculatie van dit nieuwe en wijdverspreide trH3N2-virus en het reeds bestaande klassieke H1N1-

virus gaf de mogelijkheid tot genuitwisselingen tussen beide subtypen. Hieruit ontstond het trH1N2 en 

het trH1N1. Beide bevatten het HA-gen van de klassieke H1N1. Het trH1N1 draagt hiervan eveneens 

het NA-gen. De interne genen van beide virussen zijn afkomstig van het H3N2-virus en worden ook 

wel de “triple reassortant internal gene” (TRIG) cassette genoemd. In 2003 doken in Canada ook trH1-

subtypen op die, naast de TRIG cassette, de oppervlakteglycoproteïnen van H1N1- of H1N2- humane 

seizoensgriepvirussen bevatten. Ze werden later ook in de Verenigde Staten geïdentificeerd (Vincent 

et al., 2009). 
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Fig. 3: Overzicht van de verschillende subtypen van varkensinfluenza in 

Noord-Amerika, de bijhorende introductiejaren (Van Reeth, 2005; Vincent et 

al, 2009) en de oorsprong van elk genoom. 
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1.3.2 Varkensinfluenza in Europa 

 

Het klassieke H1N1-varkensinfluenzavirus kende oorspronkelijk een wereldwijde verspreiding (Yu et 

al., 2009) maar werd in Europa in 1979 vervangen door een antigenisch en genetisch verschillend 

H1N1-subtype (Castrucci et al., 1993; Pensaert et al., 1981). Het genoom van dit nieuwe virus was 

volledig van aviaire oorsprong en werd door wilde eenden in de varkenspopulatie geïntroduceerd 

(Castrucci et al., 1993; Marozin et al., 2002; Van Reeth et al., 2007). Het werd bijgevolg bestempeld 

als “avian-like” H1N1. 

 

Sinds het opkomen van het humane H3N2-virus in 1968, werden ook varkens regelmatig geïnfecteerd 

met dit subtype. Het “human-like” H3N2 evolueerde verder door genetische reassortering met het 

tezelfdertijd circulerende “avian-like” H1N1. In 1984 isoleerde men voor het eerst het reassortant 

H3N2 dat alle zes interne genen van het “avian-like” H1N1 overerfde (de Jong et al., 2007).  

 

Een decennium later werd een drievoudig reassortant H1N2-virus aangetroffen in varkens in Groot-

Brittannië. Het droeg, naast de interne genen van het avian-like H1N1 en het NA van het “human-like” 

H3N2, een HA-gen dat sterk geleek op dit van het humane H1N1 dat in de jaren ’80 onder de 

bevolking circuleerde (Brown et al., 1998).  

 

Deze drie subtypen, het avian-like H1N1, het reassortant H3N2 en H1N2 komen enzoötisch voor in 

regio’s waar de varkenspopulatie een hoge dichtheid kent (Van Reeth et al., 2007). 
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Fig. 4: Overzicht van de verschillende subtypen van varkensinfluenza in Europa, de bijhorende 

introductiejaren (Van Reeth, 2005) en de oorsprong van elk genoom. 

 

1.3.3 Varkensinfluenza in andere werelddelen 

 

De epidemiologie van varkeninfluenza in Azië is zeer complex en verschilt per regio. Daarbij 

ontbreken van sommige gebieden data (Van Reeth, 2012). Het continent zou relatief frequent varkens 

importeren (Zhu et al., 2011) waardoor er introductie plaatsvond van virussubtypen die in Noord-

Amerika of Europa ontstonden (Yu et al., 2009). Het eerste isolaat van een humaan H3N2 uit varkens 

dateert van 1970. Sindsdien circuleren zowel varianten van het pandemische H3N2-virus van 1968 als 

van recentere humane H3N2-virussen (Brockwell-Staats et al., 2009). H1N1-subtypen zijn afkomstig 

van humane, klassieke, Europese “avian-like” of Aziatische “avian-like” H1N1-viruslijnen (Liu et al., 

2009). Ook Noord-Amerikaanse H1N2-virussen werden in Azië geïsoleerd (Van Reeth, 2012). 

Cocirculatie van al deze subtypen leidde tot de vorming van een waaier aan, soms zeer complexe, 

reassortanten. 

 

Alhoewel dezelfde subtypen circuleren binnen de humane en de varkenspopulatie, zijn deze dus van 

verschillende genetische en antigenische constitutie. Het humane H1N1 uit 1918 en het Noord-

Amerikaanse klassieke varkensgriepvirus vertonen echter wel grote gelijkenissen. Het genoom van de 

humane subtypen is afkomstig van reassortering tussen humane en aviaire virusstammen. Het 
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genoom van varkensvirussen bezit over het algemeen oppervlakteantigenen van humane oorsprong 

en interne genen van een aviair of varkensinfluenzavirus. Uitzondering hierop zijn het klassieke 

varkensgriepvirus en het Euraziatische H1N1, die volledig van aviaire afkomst zijn. Bovendien 

ondergaan varkensgriepvirussen tragere antigene drift waardoor hun oppervlakteantigenen slechts 

weinig evolueren en meer gelijken op deze van de humane influenza virussen waarvan ze afstammen 

dan op recentere varianten van deze laatste (Van Reeth, 2012). 

 

1.4 PATHOGENESE VAN INFLUENZA BIJ MENS EN VARKEN 

 

Influenza is een acute oppervlakkige infectie van het respiratoir stelsel. Het virus hecht zich met het 

HA-proteïne vast op diersoortspecifieke receptoren, meer bepaald aan oligosacchariden gekoppelde 

siaalzuurmoleculen, op epitheelcellen van de gehele ademhalingstractus, waarin het zich vervolgens 

vermeerdert. Siaalzuurreceptoren kennen bij de mens en het varken een overeenkomstige distributie 

en samenstelling, en ze bestaan voornamelijk uit α2-6-koppelingen aan galactose (Van Poucke S. G. 

M. et al., 2010). Ook de pathogenese van een influenzavirus infectie verloopt heel gelijkaardig bij 

mens en varken, en daarom worden beide diersoorten in dit hoofdstuk samen besproken. De 

aangemaakte virions worden aan de apicale zijde van de cel vrijgezet in de luchtweg en verspreiden 

zich zo naar naburige cellen. Men kan het virus uit deze weefsels, namelijk de neusmucosa, tonsillen, 

trachea, longen en tracheabronchiale lymfeknopen, isoleren vanaf de eerste dag na infectie. Het wordt 

zeer snel uit het lichaam geëlimineerd en is bijgevolg na 7 dagen niet meer detecteerbaar. Viraemie 

en virusisolatie uit andere weefsels zijn uiterst zeldzaam. 

 

Infectie brengt necrose van de epitheelcellen teweeg alsook een toevloed van neutrofielen die de 

luchtwegen obstrueren. Bovendien zetten deze ontstekingscellen enzymen vrij die het longweefsel 

beschadigen. Bepalend voor het ontwikkelen van ziekte zijn de hoeveelheid virus die in de longen 

geproduceerd wordt en de cytokine-vrijstelling die daaruit voortkomt. Interferon-alfa, tumor necrosis 

factor-alfa, interleukine-1 en interleukine-6 induceren namelijk longontsteking, functieverlies van de 

long, koorts, zwakte en anorexia. Daarbij versterken ze elkaars effect. Een relatief lage dosis virus zal 

niet in staat zijn een massale cytokineproductie op te wekken waardoor de ziekte slecht mild verloopt 

of assymptomatisch kan blijven. Het verhinderen of reduceren van virusreplicatie door voorafgaande 

vaccinatie, passieve immuniteit en/of hygiënemaatregelen kan ziekte dus voorkomen.  

 

Noch bij de mens, noch bij het varken, kon een verschil in virulentie tussen de verscheidene influenza 

A subtypen aangetoond worden. Zowel H1N1, H1N2 als H3N2 worden met ziekte geassocieerd en 

veroorzaken gelijkaardige symptomen. Wel werd vastgesteld dat seizoensgebonden epidemieën bij 

volwassen mensen eerder slechts milde ziekteverschijnselen van de bovenste luchtwegen tot gevolg 

hebben, in tegenstelling tot nieuwe pandemische virussen die bij vele mensen tot pneumonie leiden. 

Dit kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de aanwezigheid van gedeeltelijke immuniteit tegen 

epidemische stammen, verworven tijdens voorgaande infecties. De introductie van een virus in een 

seronegatieve populatie zal ook bij varkens vaak tot een acute klinische uitbraak leiden, terwijl eerder 
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verworven actieve of maternale immuniteit tegen de stam in kwestie kan zorgen voor een subklinisch 

verloop of zeer milde infectie.  

 

De typische symptomen zoals snel opkomende koorts, lethargie, anorexie, een moeilijke ademhaling, 

niet-productieve hoest en bij de mens ook klachten van hoofd-, keelpijn en myalgie, treden op na een 

incubatieperiode van 1 tot 3 dagen. Neusvloei en niezen kunnen ook optreden. Kinderen kunnen 

daarbij lijden aan otitis media, nausea en braken. Zieke varkens dringen samen, liggen neer en 

weigeren zelfs op te staan, ze kunnen ook groeiachterstand ontwikkelen. Ze vertonen een abdominale 

ademhaling, die kan evolueren tot het ademen met open muil en dyspnee. Het virus spreidt zeer snel 

in de populatie, de morbiditeit is hoog, de mortaliteit is over het algemeen laag (Van Reeth et al., 

2012).  

 

De virale pneumonie kan gecompliceerd worden door een secundaire bacteriële infectie. Individuen 

die leiden aan immuuncompromiterende of (chronische) onderliggende aandoeningen zoals long- of 

hartziekte lopen risico op een vertraagd herstel tot zelfs een fatale afloop. Bij het varken is sterfte 

meestal te wijten aan bijkomende infecties met bacteriën (Van Reeth et al., 2012). 

 

1.5 DIAGNOSE 

 

De hoger beschreven klinische symptomen geven het vermoeden van een influenza-infectie. Toch 

moet laboratoriumonderzoek gebeuren om de definitieve diagnose te kunnen stellen daar de 

symptomen niet pathognomisch zijn en de ziekte onderscheiden moet worden van andere 

respiratorische aandoeningen. 

 

Bij de mens wordt virusisolatie toegepast uit nasale, faryngeale of nasofaryngeale swabs van mucus. 

Men kan ook gebruik maken van nasopharyngeale aspiraten, neus- of keellavages en, wanneer ook 

de diepere luchtwegen aangetast zijn, transtracheale aspiraten, broncho-alveolaire lavages en 

longbiopsies. De collectie van deze stalen gebeurt bij voorkeur binnen de drie dagen na het ontstaan 

van de symptomen (World Health Organization, 2011). Bij varkens wordt de diagnose gesteld aan de 

hand van neus- of keelswabs. Voor de staalname worden binnen een bedrijf deze dieren geselecteerd 

die hoge koorts en neusvloei vertonen (Janke, 2000). Het virus kan eveneens geïsoleerd worden uit 

de trachea en het longweefsel van dieren die tijdens het acute stadium stierven of geëuthanaseerd 

werden (Van Reeth et al., 2012). De stalen kunnen in een geschikt transportmedium bij 4° Celsius 

gedurende maximaal 48 uren na het verzamelen bewaard worden. Langdurigere bewaring kan bij -70° 

Celsius. Antimicrobiële middelen kunnen toegevoegd worden tegen bacteriële of fungale groei. (World 

Health Organization, 2011; Van Reeth et al., 2012).  

 

Virusisolatie kan gebeuren door middel van de inoculatie van geëmbryoneerde kippeneieren, gevolgd 

door een 72 uur durende incubatie bij 35-37° Celsius. Het virus kan eveneens in celculturen van 

verscheidene oorspong gekweekt worden. Het optreden van haemagglutinerende activiteit in 
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allantoïsvocht van de eieren of van cytopathogeen effect in de celculturen doet de aanwezigheid van 

een influenza A virus vermoeden. Het virus kan dan verder gekarakteriseerd worden door 

serologische of moleculaire technieken.  

 

Het HA subtype kan geïdentificeerd worden met behulp van de haemagglutinatie-inhibitietest (HI-test). 

Deze test berust op de neiging van de HA-eiwitten om te binden met rode bloedcellen waardoor deze 

samenklonteren. Specifieke antilichamen tegen het aanwezige HA-type zullen de binding tussen het 

virus en de rode bloedcellen beletten en zo de agglutinatie inhiberen. Het is een zeer betrouwbare test 

op voorwaarde dat men beschikt over geschikte antisera, die specifiek gericht zijn tegenover de 

virusstammen die circuleren in de populatie. Volgens hetzelfde principe kan ook het NA-eiwit 

geïdentificeerd worden. Hierbij wordt de activiteit van het NA als enzym geblokkeerd. Bij de HI-test 

maakt men gebruik van rode bloedcellen van verschillende gastheren, afhankelijk van de diersoort 

waaruit het virus geïsoleerd werd. De sera dienen bovendien bewerkt te worden teneinde interferentie 

met aanwezige niet-specifieke inhibitoren en agglutininen te voorkomen. 

 

Meer en meer wordt gebruik gemaakt van moleculaire technieken. Één van deze technieken is de 

“Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction” oftewel RT-PCR. RT-PCR is een zeer gevoelige 

test. Allereerst wordt het enkelstrengige virale RNA met behulp van het reverse transcriptase enzym 

omgezet in een DNA-kopie. In de eigenlijke PCR worden specifieke doelwitsequenties van de DNA-

kopieën exponentieel vermeerderd met behulp van geschikte “primers”. Dit laat toe zelfs minieme 

hoeveelheden virus op te sporen. Men kan kiezen voor primers die geconserveerde genfragmenten, 

zoals de interne genen, of sequenties herkennen en dus reageren met een breed spectrum aan 

influenza A virussen. In andere gevallen kiest men voor primers gericht tegen het HA of NA, of erg 

specifieke sequenties voor een bepaald influenza A genotype. Deze laatste benadering laat dus toe 

om het subtype en/of genotype te bepalen. Door middel van agarosegel-elektroforese worden de 

PCR-fragmenten van verschillende lengten gescheiden. Daarna gebruikt men gemerkte probes om 

het vermeerderde DNA aan te tonen en te identificeren. Real-time PCR laat toe om reeds tijdens het 

verloop van de reactie de aanwezigheid van virus aan te tonen. 

 

Serologische diagnose, gebaseerd op het aantonen van antilichamen, kan eveneens aangewend 

worden. Waar mogelijk is het aantonen van het virus te verkiezen boven serologie, omdat de 

interpretatie van serologie moeilijk kan zijn en het veel langer duurt vooraleer de resultaten bekend 

zijn. Toch wordt serologie nog geregeld toegepast in laboratoria die de mogelijkheid niet hebben om 

hoger vermelde technieken uit te voeren of bij het ontbreken van de daarvoor benodigde stalen. Voor 

serologie worden gepaarde sera gebruikt. Infectie met een influenzavirus zal een stijging van de titer 

van antilichamen tegen het betrokken type of subtype teweegbrengen. Vele individuen bezitten 

immers antilichamen tegen influenza, waardoor een recente infectie enkel na te gaan is door de 

vergelijking van de titers van de twee verschillende stalen. Een eerste bloedstaal wordt genomen 

tijdens de acute fase van het ziekteverloop, zo snel mogelijk na het verschijnen van de symptomen, en 

een tweede bloedstaal 10 tot 21 dagen later, tijdens de herstelfase. Voor sommige doeleinden, zoals 
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het onderzoek van  de immuunstatus tegen influenzavirussen op populatieniveau kunnen 

enkelvoudige sera wel gebruikt worden. Verschillende serologische testen kunnen toegepast worden. 

De HI- en virusneutralisatietest genieten de voorkeur, maar men kan ook Enzyme-Linked Immuno 

Sorbent Assay (ELISA) gebruiken. Bij deze laatste test gebeurt de detectie van de anti-influenza 

antistoffen in de stalen meestal met behulp van gelabelde anti-diersoort antilichamen. De HI-test wordt 

het meest gebruikt. De virusneutralisatietest spoort de aanwezigheid van antilichamen op die in staat 

zijn de infectiviteit van de virusstam teniet te doen. Deze test is gevoeliger maar ook 

arbeidsintensiever en kan enkel in zeer gespecialiseerde laboratoria toegepast worden (WHO, 2002). 

Commerciële ELISA-testen maken een snelle diagnose van een griepinfectie mogelijk door middel van 

de detectie van antilichamen tegenover geconserveerde interne eiwitten, zoals het NP-proteïne. 

Supplementaire haemagglutinatie- of neuraminidase-inhibitietesten zijn noodzakelijk voor de bepaling 

van het betrokken subtype (de Boer et al., 1990). 

 

2. GEVALLEN VAN VARKENSINFLUENZA BIJ DE MENS 

 

Een overzichtsartikel door Myers et al. (2007) beschrijft de gevallen van varkens influenza bij de mens 

in de periode 1957-2005. Gedurende de daaropvolgende jaren werden verhoudingsgewijs meer 

gevallen gerapporteerd, vooral in de VS. Hieronder wordt getracht om een zo volledig mogelijk 

overzicht te geven van alle gevallen, van 1957 tot op heden. Zoals in de studie van Myers worden de 

gevallen per continent besproken, en er wordt aandacht besteed aan het geslacht, de leeftijd, de 

symptomen en afloop, het feit of deze mensen gekend contact hadden met varkens,… Het 

pandemisch H1N1 virus uit 2009, dat van het varken afkomstig is, wordt hier buiten beschouwing 

gelaten. De gevallen zijn in tabelvorm terug te vinden in Bijlage I. 

 

2.1 EUROPA 

 

De eerste beschreven gevallen in Europa (E1-6) dateren van 1958. Enkel deze zes werden bevestigd 

met behulp van serologie. In latere studies werd steeds virusisolatie toegepast. Uit 19 patiënten werd 

het H1N1-virustype geïsoleerd. Twee patiënten (E13, E14) waren daarentegen besmet met het H3N2-

virus. Zes gevallen werden in Tsjecho-Slowakije gerapporteerd (E1-6), vier in Nederland (E12-15), 

drie in Rusland (E7-9), zes in Zwitserland (E10, E11, E16, E19-21),  één in Spanje (E17) en één in 

Duistland (E18). De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 26 jaar. Elf individuen waren jonger dan 

30 jaar, de leeftijd van 7 hiervan was lager dan 10 jaar. Van drie volwassen personen was de exacte 

leeftijd, noch het precieze tijdstip en de afloop gekend (E19-21). Met uitzondering van één patiënt 

(E15) die symptomen vertoonde tijdens de zomer, vonden alle ziektegevallen plaats gedurende de 

periode van september tot maart. Waar gegevens met betrekking tot de ziekteverschijnselen 

beschikbaar waren in de Engelse taal, betrof dit in het algemeen milde, typische griepsymptomen. 

Toch werd in twee gevallen van een H1N1-infectie (E12, E15) een ernstige longontsteking 

beschreven. Twee individuen (E4, E10) leden aan een onderliggende aandoening, met name 

trombocytopenie en astma. Slechts één enkel geval (E7) kende een fatale afloop, dit ten gevolge van 
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het H1N1-subtype. De overige individuen herstelden van de vermelde griepinfectie. Voorafgaande 

blootstelling aan varkens werd bij 7 patiënten gemeld. Het ging hierbij voornamelijk over het leven of 

werken op een varkensbedrijf (E7, E12, E15-17, E19-21), maar ook over het werkzaam zijn als 

laborante (E1) of onderzoeker (E10) bij studies waarvoor varkens gebruikt werden. Individuen E2-5 

hadden geen gekend contact met varkens maar wel met hun besmet familielid E1, wat wijst op 

mogelijke overdracht van de infectie van mens op mens (Myers K. et al., 2007). 

 

2.2 NOORD-AMERIKA 

 

In Noord-Amerika worden zoönotische gevallen van varkensinfluenza pas sinds 1974 

gediagnosticeerd. Ook hier blijkt dat de meerderheid van de gevallen bevestigd werd door middel van 

virusisolatie. Niet meer dan vijf studies pasten enkel serologie toe (NAm2-6) en één maal (NAm23) 

werd zowel serologie als isolatie aangewend. Bij individu NAm11 is de gebruikte diagnostische 

techniek niet gekend. Ziekte werd bij 34 patiënten (NAm1-19, NAm21, NAm22, NAm24-27, NAm29-

37) veroorzaakt door het H1N1-subtype, bij 22 patiënten (NAm20, NAm23, NAm38-55. NAm57) door 

H3N2 en bij twee patiënten (NAm28, NAm56) door H1N2. Er werden vijf gevallen vastgesteld in 

Canada (NAm20, NAm23, NAm35-37). De 52 overige gevallen kwamen verspreid over de Verenigde 

Staten voor. De gemiddelde leeftijd bedroeg 22 jaar. Wel 37 patiënten waren jonger dan 30 jaar en 

zeker 16 hiervan waren jonger dan 10. Van 14 kinderen (NAm39, NAm43-48, NAm51-57) was de 

exacte leeftijd niet gekend, alsook van patiënten NAm9, NAm18, NAm20, NAm40-42 en NAm49. Met 

deze werd geen rekening gehouden bij de berekening van de gemiddelde leeftijd. Welgeteld 37 

individuen werden ziek in de periode van september tot maart terwijl 17 anderen griep kregen tijdens 

de zomermaanden en één in april. Over het algemeen leden de patiënten aan milde of typische 

griepsymptomen alhoewel enkele patiënten een erge pneumonie hadden. Zeker tien personen 

hadden een onderliggend gezondheidsprobleem zoals de ziekte van Hodgkin (NAm1, NAm5), astma 

(NAm27, NAm31), immunodeficiëntie (NAm22), eczema (NAm32), multipele chronische 

gezondheidskwalen (NAm38), herstellende van een acute lymfatische leukemie (NAm12) en van een 

splenectomie (NAm4), en één vrouw was zwanger (NAm13). Vijf patiënten (NAm1, NAm12-14, 

NAm17) stierven ten gevolge van een H1N1-infectie, alle overigen herstelden. Van twee patiënten is 

de afloop van de griepinfectie niet gekend. Eenenveertig patiënten verklaarden dat zij blootgesteld 

waren aan varkens. Het betrof in 16 gevallen (NAm1-3, NAm7, NAm8, NAm14, NAm17, NAm19, 

NAm20, NAm23, NAm29, NAm31, NAm32, NAm35-37) het leven, op bezoek of werkzaam zijn 

geweest op een varkensbedrijf. In 13 gevallen werden de patiënten blootgesteld tijdens hun 

aanwezigheid op een landbouwbeurs (NAm10, NAm11, NAm13, NAm25-28, NAm30, NAm38, 

NAm45-48). Twee individuen (NAm5, NAm21) waren actief in het vleesproductieproces en twee 

(NAm15, NAm16) als laborant in een studie met zieke varkens. Voor patiënten NAm9, NAm39-42, 

NAm50 en NAm57 is de manier van blootstelling niet gekend. Van de 15 die geen gekende 

blootstelling ondergingen, kwamen er vier (NAm24, NAm43, NAm44, NAm52, NAm53, NAm55) echter 

wel in contact met personen die, naargelang de gevallen waarschijnlijk of met zekerheid, geïnfecteerd 
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waren met een varkensgriepvirus. Één persoon (NAm34) bezocht een landbouwbeurs maar kwam niet 

in de buurt van varkens. 

 

Een opmerkelijk voorval van varkensinfluenza bij de mens is de uitbraak in Fort Dix in de staat New 

Jersey begin 1976. Een H1N1-virus, sterk gelijkend op het pandemische H1N1 van 1918, 

veroorzaakte ziekte bij 13 soldaten waarvan één overleed. Vijf van deze gevallen werden bevestigd 

met behulp van virusisolatie. Het H1N1-virus kwam reeds vanaf 1957 niet meer voor in de menselijke 

populatie. Het geïsoleerde virus werd bestempeld als een varkensgriepvirus na vergelijking van de 

nieuwe stam met H1N1-stammen van het varken uit dezelfde periode. De overige acht gevallen 

werden door middel van serologie gediagnosticeerd. De voorheen gezonde patiënten waren 

gemiddeld 18 jaar oud. Uit een epidemiologisch onderzoek dat meteen gestart werd, bleek dat het 

virus 230 soldaten infecteerde maar zich niet buiten Fort Dix verspreidde. Er werd geen gekende 

blootstelling aan varkens gerapporteerd en het incident kan niet als zoönose beschouwd worden daar 

het nooit bewezen is dat het virus wel degelijk van het varken afkomstig was (Gaydos et al., 2006; 

Myers et al., 2007). Er werd een nationale vaccinatiecampagne opgestart, die al snel werd afgeblazen 

wegens de gezondheidsrisico’s van het vaccin en het feit dat vaccinatie uiteindelijk niet noodzakelijk 

bleek (Van Reeth, 2007). 

 

Het H3N2-virus dat sinds augustus 2011 bij reeds 13 ziektegevallen werd aangetoond, is een nieuwe 

variant van het H3N2-subtype en wordt daarom even kort besproken. Het draagt de genen van het 

trH3N2-varkensgriepvirus. Opvallend is dat het M-gen afkomstig is van het pandemische H1N1 uit 

2009. Een gelijkaardige H3N2-reassortant werd in 2009 in Iowa en in 2010 in Minnesota 

teruggevonden de varkenspopulatie. Het betrof over het algemeen kinderen jonger dan 10 jaar en bij 

6 van deze gevallen bestond geen voorgeschiedenis van blootstelling aan varkens (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2012b). Men vreesde dat het vH3N2 in deze gevallen van mens op 

mens overgedragen werd en mogelijk aanleiding kon geven aan een nieuwe grieppandemie. De 

verspreiding van het virus stopte en bleef beperkt tot deze 13 gerapporteerde gevallen. 
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Tabel 1: Vergelijking van het aantal beschreven gevallen van varkensinfluenza bij mensen in Europa 

en in Noord-Amerika.  

Legende: † aantal gevallen met dodelijke afloop  

 

2.3 AZIË 

 

Deze vier studies handelden over een geval in Hongkong (China), in de Filippijnen, in Thailand en in 

Vietnam, respectievelijk in 1999, 2004, 2005 en 2011. Bij de jonge meisjes uit Hongkong (A1) en 

Vietnam werd een H3N2-type geïsoleerd. Zij werden niet blootgesteld aan varkens. De man van 25 

jaar uit de Filippijnen (A2) leed aan een H1N2-infectie en het jongetje uit Thailand (A3) was 

geïnfecteerd met het H1N1-virus. Beiden hadden geen gekend contact met varkens maar er 

bevonden zich varkenshouderijen in de regio waar zij verbleven. Alle vier herstelden. 

 

2.4 SEROLOGISCHE STUDIES 

 

Met oog op het bepalen van het zoönotische risico van varkensinfluenza werden meerdere 

serologische studies uitgevoerd. Seropositiviteit wordt hierbij opgespoord aan de hand van HI- of 

virusneutralisatietesten (Terebuh et al., 2010). De doelgroep van deze studies bestond meestal uit 

varkenshouders, bewoners en personeel van varkensbedrijven, dierenartsen en personen 

tewerkgesteld in de vleesverwerkende industrie. Niettegenstaande het eerder sporadische karakter 

van gerapporteerde gevallen van varkensinfluenza bij de mens, geven deze serologische 

onderzoeken de indruk dat zoönotische infecties veelvuldig voorkomen bij mensen die regelmatig 

direct contact hebben met varkens. Antistoftiters tegen varkensvirusstammen bleken namelijk 

significant hoger te zijn in de hierboven beschreven populaties dan in controlegroepen van individuen 

die slechts zelden of nooit aan varkens blootgesteld waren (Campitelli et al., 1997; Gerloff et al., 2011; 

Gray et al., 2007; Myers et al., 2006; Terebuh et al., 2010; Woods et al., 1981). Het ging voornamelijk 

 Europa Noord-Amerika 

subtype 

H1N1 

subtype 

H3N2 

subtype 

H1N2 

totaal 

aantal 

gevallen 

† subtype 

H1N1 

subtype 

H3N2 

subtype 

H1N2 

totaal 

aantal 

gevallen 

† 

1950-1959 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

1960-1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1970-1979 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1 

1980-1989 6 0 0 6 1 3 0 0 3 2 

1990-1999 1 2 0 3 0 5 0 0 5 2 

2000-2009 

2000-2004 

2005-2009 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 

1 

 

0 

0 

 

0 

16 

 

0 

3 

 

0 

1 

 

0 

20 

 

0 

0 

2010- 4 0 0 4 0 0 18 1 19 0 

totaal 19 2 0 21 1 34 21 2 57 5 



 

18 
 

om klassiek H1N1 maar ook trH1N2, trH1N1 en trH3N2. In een andere studie werd daarentegen geen 

verhoogd voorkomen van seropositiviteit geconcludeerd (Zhou et al., 1996). 

 

Belangrijk te vermelden is dat de interpretatie van serologische studies bemoeilijkt wordt door 

volgende feiten. Allereerst kan er, al dan niet partiële, kruisreactiviteit bestaan tussen de humane en 

varkensvirusstammen van een bepaald subtype. Verworven antilichamen tegen de humane variant die 

zich in het te testen serum bevinden, veroorzaken bijgevolg een vals positief resultaat (Gerloff et al., 

2011; Gray et al., 2007; Myers et al., 2006). Zo bleek bijvoorbeeld dat humane sera, verzameld in de 

periode van 2002-2004, een hoge graad aan kruisreactiviteit vertonen met het H3N2 

varkensgriepvirus uit Noord-Amerika. Dit is niet verwonderlijk gezien deze varkens-H3N2-virussen 

afkomstig zijn van humane H3N2-virussen die circuleerden rond 1995 (Myers et al., 2006). Enkele 

studies concludeerden dat seropositiviteit tegenover zowel varkens- als humane H3N2-virussen 

waarschijnlijk een gevolg was van infectie met een humaan griepvirus maar de rol van kruisreactiviteit 

bij seropositiviteit tegenover H1-subtypen was minder duidelijk (Myers et al., 2006, Terebuh et al., 

2010). Bovendien verloopt de antigenische drift trager in varkensgriepvirussen dan in de humane 

vormen waardoor de huidig circulerende varkensstammen antigenisch sterker gerelateerd zijn met de 

voorgaande dan met de huidige humane varianten van een bepaald subtype (Van Reeth et al., 2012). 

Oudere individuen hebben dus meer kans op het bezitten van antilichamen die een sterkere 

kruisreactie vertonen tegenover varkensvirussen. Ook werden oudere mensen meestal blootgesteld 

aan meerdere, opeenvolgende infecties met verschillende influenzavirusvarianten, wat resulteert in 

hogere antistoftiters en een bredere antistofrespons. Daarenboven kan ook vaccinatie aanleiding 

geven tot beduidend hogere titers en kruisreactiviteit tegen varkensgriep (Olsen et al., 2002; Ramirez 

et al., 2006; Terebuh et al., 2010). Bij de interpretatie van serologische resultaten probeert men dus 

rekening te houden met de leeftijd en de vaccinatiestatus van de onderzochte personen. Uit dit alles 

blijkt dat seropositiviteit tegenover een varkensinfluenzavirus niet noodzakelijk het gevolg is van een 

infectie met dit virus (Van Reeth, 2006). De studie van Terebuh et al. illustreert de moeilijkheid van het 

interpreteren van serologische gegevens voor varkensinfluenzavirussen bij de mens. 
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BESPREKING 

 

Wereldwijd werden zoönotische gevallen van varkensinfluenza bij de mens gediagnosticeerd. Het 

aantal van deze bevestigde infecties blijft zeer beperkt vergeleken met het aantal individuen in contact 

met varkens (Van Reeth et al., 2012). Er zijn echter verschillende redenen waarom de meeste 

infecties met varkensinfluenza bij de mens waarschijnlijk niet gediagnosticeerd worden. Om te 

beginnen bestaan er geen unieke klinische symptomen waarmee de humane en 

varkensvirusvarianten van elkaar onderscheiden kunnen worden en de meeste infecties met influenza 

A virussen verlopen zowel bij mens als varken subklinisch. Bovendien wordt, zelfs bij het optreden van 

ziekteverschijnselen, niet steeds laboratorium onderzoek uitgevoerd. De toegepaste 

laboratoriumtechniek speelt eveneens een rol in het opmerken van zoönotische gevallen. Om een 

onderscheid te maken tussen virussen van mens en varken zijn zeer specifieke en gesofisticeerde 

methoden vereist. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde soorten PCR of virusisolatie gevolgd door 

antigene en/of genetische analyse van het virus (European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2011b, Lindstrom et al., 2012). Sinds 2005 werden in de Verenigde Staten wel 39 gevallen 

gerapporteerd tegenover 5 in Europa. Tevens zijn dit er ook veel meer dan voorgaande jaren in de 

Verenigde Staten. Hierbij moet vermeld worden dat vanaf dat jaar alle “nieuwe (novel)” influenza A 

virussen bij de mens aangifteplichtig werden (European Centre for Disease Prevention and Control, 

2011b). Laboratoria waar een dergelijk virus gedetecteerd werd, moesten zoveel mogelijk gegevens 

over het geval verzamelen en stalen voor verder onderzoek bezorgen aan Centers for Disease Control 

and Prevention. Er is dus veel kans dat het verhoogd aantal infecties eenvoudigweg het gevolg is van 

een verhoogd toezicht op het voorkomen van zoönotische gevallen (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2012b; Myers et al., 2007). Omwille van het ontbreken van systematische surveillance 

moeten, zeker in Europa, gegevens omtrent de meest geïsoleerde varkensgriepvirussubtypen, de 

regio waar infecties werden vastgesteld en dergelijke, met veel voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. Waarschijnlijk komen zoönotische infecties met varkensinfluenza ook in België voor 

hoewel ze hier nog nooit werden aangetoond. Ook in Azië wordt het aantal gevallen waarschijnlijk 

onderschat. 

 

De meeste bevestigde gevallen resulteerden uit een directe blootstelling van de individuen aan 

varkens. Opvallend is dat de overdracht naar medemensen van zoönotische influenza slechts in een 

gering aantal gevallen bewezen werd, met uitzondering van het Fort Dix incident in 1976 en de 

grieppandemie van 2009. Hoe deze virussen de capaciteit verworven om zich te spreiden en, wat het 

pandemische H1N1 van 2009 betreft, zich te onderhouden in de humane is niet geweten. Omgekeerd, 

kunnen humane griepvirussen het varken besmetten, maar ook hier dient het virus zich genetisch aan 

te passen om zich in de nieuwe gastheer te handhaven. Er bestaat alleszins een sterke 

speciesbarrière (Van Reeth et al., 2012). 

 

Het H1N1 virus uit 2009 is het enige pandemische virus dat vrijwel zeker afkomstig is van het varken. 

Toch was dit virus nog nooit bij varkens geïsoleerd op het ogenblik dat het voor het eerst bij de mens 
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gevonden werd. Uit sequenering van alle 8 genoomfragmenten en vergelijking met vele gekende 

influenza A-virussen bleek dat het virus zeer waarschijnlijk een reassortant is tussen twee 

varkensvirussen die respectievelijk endemisch zijn in Noord Amerika en Europa (zie hoger). De 

onmiddellijke precursoren van het pandemisch virus zijn echter niet gekend, en is het evenmin 

duidelijk in welk land of regio de reassortering plaatsgegrepen heeft en of dit bij het varken, dan wel bij 

een andere diersoort gebeurd is (Lorusso et al., 2012; Van Reeth et al., 2012). Het varken werd ook 

met de vinger gewezen bij voorgaande influenzavirus pandemieën, zoals deze van 1968, 1957 en 

1918. Zo dacht men dat de reassortering van een humaan en een vogelgriepvirus in 1968 en 1957 bij 

het varken plaatsgegrepen had, maar in geen van de drie gevallen bestaat het bewijs dat het 

pandemisch virus bij het varken ontstond, dit is slechts gebaseerd op hypothesen (Webster et al., 

1992). Eén van de problemen is dat surveillance voor influenzavirussen bij het varken heel beperkt is 

in vergelijking met deze bij de mens, vogels of het paard (European Centre for Disease Prevention 

and Control, 2011b, Webster et al., 1992). In vele delen van de wereld is varkensinfluenzasurveillance 

eigenlijk nog onbestaand. Wereldwijde en systematische surveillance zou kunnen toelaten om de 

herkomst van toekomstige pandemische influenzavirussen veel sneller en met veel meer zekerheid te 

bepalen. Het is ook onmisbaar voor een adequate opsporing van sporadische zoönotische 

varkensgriepvirus-infecties. Men moet immers het genotype van de circulerende varkensvirussen 

kennen om deze virussen met de juiste technieken te kunnen opsporen bij de mens. 

 

Naast de diersoortbarrière bestaat er een tweede belangrijke factor die de overdracht van 

varkensgriepvirussen naar de mens zal beperken, namelijk de immuunstatus van de humane 

populatie tegenover H1- en H3-influenzavirussen van het varken. Deze laatste virussen hebben 

meestal oppervlakte-eiwitten van humane oorsprong, maar over de jaren heen vertoonden ze een 

verschillende genetische en antigene evolutie in vergelijking met hun humane precursoren. Ze gaan 

hierdoor steeds meer verschillen van deze laatste. Varkens worden bijgevolg beschouwd als reservoir 

voor oudere humane virussen (Van Reeth et al., 2012). In de meeste serologische studies werden 

kruisreagerende antistoffen tegenover varkensvirussen dan ook vooral aangetroffen bij oudere 

mensen. Zo hadden vooral mensen geboren voor 1940-1950 kruisreagerende antistoffen tegenover 

het H1 van het pandemische virus uit 2009. Het H1N1 virus dat in die periode bij de mens circuleerde 

had immers dezelfde oorsprong als het Noord Amerikaanse H1N1-varkensinfluenzavirus. Dit verklaart 

ook waarom de pandemie van 2009 het ergst verliep bij jonge mensen, en waarom zoönotische 

infecties met varkensinfluenza meer voorkomen bij de jongste bevolkingsgroepen. Serologisch 

onderzoek voor varkensinfluenzavirussen bij de mens is weinig zinvol om het belang van 

varkensinfluenza als zoönose te beoordelen. Wel kan men op deze manier een goed beeld krijgen 

van de graad van immunologische bescherming van verschillende leeftijdsgroepen tegenover 

varkensgriepvirussen. Zo werden serumstalen van verschillende leeftijdscategorieën onderzocht op de 

aanwezigheid van kruisreactiviteit tegenover het nieuwe variante varkens-H3N2-subtype (H3N2v) dat 

in de Verenigde Staten reeds 13 humane infecties veroorzaakte. Bijkomend kan men ook het effect 

bekijken van de bestaande vaccins op het opwekken of boosten van deze kruisreactiviteit. In het geval 

van het H3N2v bestond er geen of weinig kruisreactiviteit van de sera van kinderen jonger dan 10 jaar 
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en vaccinatie had geen effect bij kinderen jonger dan 3 jaar. Van de bevestigde gevallen waren dan 

ook zeker 11 patiënten jonger dan 10 jaar. Bij volwassene bracht vaccinatie wel een discrete boost 

teweeg (Centers for Disease Control and Prevention, 2012b). Naast antistoffen worden ook geheugen 

T-cellen opgebouwd na een influenzavirusinfectie. In tegenstelling tot antistoffen zijn deze T-cellen 

hoofdzakelijk gericht tegen interne eiwitten, die veel meer geconserveerd zijn dan het HA (Heinen, 

2003). Enkele studies bij menselijke vrijwilligers hebben kruisreagerende T-celactiviteit tegenover 

varkensinfluenza-virussen aangetoond en verder onderzoek naar de beschermende waarde hiervan is 

aanbevolen. 

 

De werkelijke incidentie van zoönotische infecties is dus tot op heden niet gekend maar de impact 

ervan blijft over het algemeen beperkt tot geïsoleerde gevallen van milde griepinfecties die niet op 

andere individuen overgedragen worden. Betere surveillance bij zowel mens als varken, zoals nu 

reeds in de Verenigde Staten gebeurt, is een eerste vereiste om de incidentie beter te kunnen 

inschatten. Uit deze literatuurstudie blijkt ook dat we nog zeer weinig inzicht hebben in de juiste rol van 

het varken in het ontstaan van pandemische influenzavirussen. Hiervoor is er vooral experimenteel 

onderzoek nodig naar de zogenaamde determinanten van de diersoortbarrière en naar de 

(kruis)beschermende immuunrespons. 
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BIJLAGEN 

 

BIJLAGE I: OVERZICHT VAN GEVALLEN VAN VARKENSINFLUENZA BIJ MENSEN IN VERSCHILLENDE WERELDDELEN. 

Tabel 2: Overzicht van gevallen van varkensinfluenza bij mensen in Europa 

patiënt referentie jaar maand leeftijd 

(jaren) 

geslacht woonplaats virussubtype afloop blootstelling 

aan varkens 

E1 Kluska et al., 1961 1958 oktober 40 vrouw Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel ja: laborante 

E2 Kluska et al., 1961 1958 november 11 man Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel neen 

E3 Kluska et al., 1961 1958 november 3 vrouw Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel neen 

E4 Kluska et al., 1961 1958 november 7 vrouw Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel neen 

E5 Kluska et al., 1961 1958 december 72 vrouw Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel neen 

E6 Kluska et al., 1961 1958 december 44 man Tsjecho-Slowakije H1N1* herstel neen 

E7 Chuvakova et al., 1985 1983 november 65 man Rusland H1N1 sterfte ja: beroepshalve 

E8 Chuvakova et al., 1985 1983 december 10 vrouw Rusland H1N1 herstel geen gekende blootstelling 

E9 Chuvakova et al., 1985 1983 december 27 man Rusland H1N1 herstel geen gekende blootstelling 

E10 de Jong et al., 1988 1986 januari 50 man Zwitserland H1N1  herstel ja: beroepshalve 

E11 de Jong et al., 1988 1986 januari 3 - Zwitserland H1N1  herstel geen gekende blootstelling 

E12 de Jong et al., 1988 1986 maart 29 man Nederland H1N1  herstel ja: beroepshalve 

E13 Claas et al., 1994 1992 november 1 vrouw Nederland H3N2 herstel geen gekende blootstelling 

E14 Claas et al., 1994 1993 januari 2 man Nederland H3N2  herstel geen gekende blootstelling 

E15 Rimmelzwaan et al., 2001 1993 zomer 5 vrouw Nederland H1N1  herstel ja: bewoner varkensbedrijf 

E16 Gregory et al., 2003 2002 februari 50 man Zwitserland H1N1  herstel ja: varkenshouder 

E17 Adiego Sancho et al., 2009 2008 november 50 vrouw Spanje H1N1 herstel ja: varkenshouder 

E18 ECDC, 2011a 2011 september 18m man Duitsland H1N1 - - 

E19-21 ECDC, 2011b 2009-

2011 

 volwas-

sene 

man Zwitserland H1N1  ja: personeel varkensbedrijf 

Legende: E, Europa; ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control; m, maanden 

* bepaald met behulp van serologie, - ontbrekend gegeven  
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Tabel 3: Overzicht van gevallen van varkensinfluenza bij mensen in Noord-Amerika 

patiënt referentie jaar maand leeftijd 

(jaren) 

geslacht woonplaats virussubtype afloop blootstelling 

aan varkens 

NAm1 Smith T. F., 1976 1974 juli 16 man Minnesota (VS) H1N1 sterfte ja: bewoner varkensbedrijf 

NAm2 O’Brien et al., 1977 1975 oktober 8 man Wisconsin (VS) H1N1* herstel ja: bewoner varkensbedrijf 

NAm3 Thompson et al., 1976 1975 december 40 vrouw Virginia (VS) H1N1* herstel ja: dierverzorger 

NAm4 Thompson et al., 1976 1975 december 55 man Virginia / New York 

(VS) 

H1N1* herstel geen gekende blootstelling 

NAm5 Smith J. W., 1976 1975 december 17 man Tennessee (VS) H1N1* herstel ja: werkzaam in de 

vleesverwerkende industrie 

NAm6 CDC, 1976a 1976 oktober 32 man Missouri (VS) H1N1* herstel neen 

NAm7 CDC, 1976b 1976 november 22 man Wisconsin (VS) H1N1 herstel ja: personeel varkensbedrijf 

NAm8 CDC, 1976c 1976 december 13 man Wisconsin (VS) H1N1 herstel ja: bewoner varkensbedrijf 

NAm9 Dowdle et al., 1977 1976 - - - Minnesota (VS) H1N1 - ja 

NAm10 Dasco et al., 1984 1979 februari 20 man Texas (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm11 Dasco et al., 1984 1980 februari 6 man Texas (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm12 Patriarca et al., 1984 1982 februari 4 vrouw Nevada (VS) H1N1 sterfte geen gekende blootstelling 

NAm13 Rota et al., 1989 1988 september 32 vrouw Wisconsin (VS) H1N1 sterfte ja: landbouwbeurs 

NAm14 Wentworth et al., 1994 1991 juli 27 man Maryland (VS) H1N1 sterfte ja: dierverzorger 

NAm15 Wentworth et al., 1997 1994 augustus 39 man Wisconsin (VS) H1N1 herstel ja: laborant in contact met zieke 

varkens 

NAm16 Wentworth et al., 1997 1994 augustus 31 vrouw Wisconsin (VS) H1N1 herstel ja: laborante in contact met zieke 

varkens 

NAm17 Kimura et al., 1998 1995 december 37 vrouw Minnesota (VS) H1N1 sterfte ja: beroepshalve 

NAm18 Cooper et al., 1999 1998 - - man Verenigde Staten H1N1 - - 

NAm19 Gray et al., 2006 2005 februari 50 man Iowa (VS) H1N1 herstel ja: varkenshouder 

NAm20 Olsen et al., 2006 2005 juli - man Canada H3N2 herstel ja: varkenshouder 

NAm21 Newman et al., 2008 2005 december 17 man Wisconsin (VS) H1N1 herstel ja: assisteerde bij het slachten van 
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varkens 

NAm22 Shinde et al., 2009 2006 januari 7 man Missouri (VS) H1N1 herstel geen gekende blootstelling 

NAm23 Robinson et al., 2007 2006 september 7m man Canada H3N2 herstel ja: bewoner varkensbedrijf 

NAm24 Shinde et al., 2009 2006 november 4 vrouw Iowa (VS) H1N1 herstel contact met verdachte patiënt 

NAm25 Shinde et al., 2009 2007 augustus 10 vrouw Ohio (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm26 Shinde et al., 2009 2007 augustus 36 man Ohio (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm27 Shinde et al., 2009 2007 augustus 48 vrouw Illinois (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm28 Shinde et al., 2009 2007 augustus 16m man Michigan (VS) H1N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm29 Shinde et al., 2009 2007 november 2 man Iowa (VS) H1N1 herstel ja: bewoner varkensbedrijf 

NAm30 Shinde et al., 2009 2008 januari 26 vrouw Minnesota (VS) H1N1 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm31 Shinde et al., 2009 2008 oktober 14 man Texas (VS) H1N1 herstel ja: bezoeker varkensbedrijf 

NAm32 Shinde et al., 2009 2009 februari 3 man Iowa (VS) H1N1 herstel ja: bezoeker varkensbedrijf 

NAm33 CDC, 2009 2009 maart 10 man Californië (VS) H1N1 herstel neen 

NAm34 CDC, 2009 2009 maart 9 vrouw Californië (VS) H1N1 herstel neen, doch was aanwezig op een 

landbouwbeurs 

NAm35 Bastien et al., 2010 2009 juni 37 man Canada H1N1 herstel ja: werkzaam op varkensbedrijf 

NAm36 Bastien et al., 2010 2009 juni 42 man Canada H1N1 herstel ja: werkzaam op varkensbedrijf 

NAm37 Bastien et al., 2010 2009 juni 28 vrouw Canada H1N1 herstel ja: werkzaam op varkensbedrijf 

NAm38 Cox et al., 2011 2009 juli 12 man Kansas (VS) H3N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm39 CDC, 2011a 2010 september kind vrouw Pennsylvania (VS) H3N2 herstel ja 

NAm40 CDC, 2010a 2010 september volwas-

sene 

- Wisconsin (VS) H3N2 herstel ja 

NAm41 CDC, 2010a 2010 oktober volwas-

sene 

- Pennsylvania (VS) H3N2 herstel ja 

NAm42 CDC, 2010b 2010 november volwas-

sene 

man Minnesota (VS) H3N2 herstel ja 

NAm43 CDC, 2010b 2010 november kind - Minnesota (VS) H3N2 herstel neen, wel contact met patiënt  

NAm-42 

NAm44 CDC, 2011b 2011 juli < 5 man Indiana (VS) vH3N2 herstel indirect via een verzorger 
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NAm45 CDC, 2011b 2011 augustus < 5 vrouw Pennsylvania (VS) H3N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm46 CDC, 2011c 2011 augustus < 10 vrouw Pennsylvania (VS) vH3N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm47 CDC, 2011c 2011 augustus < 10 vrouw Pennsylvania (VS) vH3N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm48 CDC, 2011d 2011 oktober kind man Maine (VS) vH3N2 herstel ja: landbouwbeurs 

NAm49 CDC, 2011e 2011 oktober volwas-

sene 

man Indiana (VS) vH3N2 herstel ja: beroepshalve 

NAm50 CDC, 2011f 2011 november - - Maine (VS) vH3N2 herstel ja 

NAm51 CDC, 2011g 2011 november kind vrouw Iowa (VS) vH3N2 herstel neen 

NAm52 CDC, 2011g 2011 november kind man Iowa (VS) vH3N2 herstel neen, wel contact met patiënt  

NAm-51 

NAm53 CDC, 2011g 2011 november kind man Iowa (VS) vH3N2 herstel neen, wel contact met patiënt  

NAm-51 

NAm54 CDC, 2011e 2011 november < 5 - West-Virginia (VS) vH3N2 herstel geen gekende blootstelling 

NAm55 CDC, 2011e 2011 november < 5 - West-Virginia (VS) vH3N2 herstel neen, wel contact met patiënt  

NAm-54 

Nam56 CDC, 2011h 2011 december kind - Minnesota (VS) H1N2 herstel geen gekende blootstelling 

NAm57 CDC, 2012a 2012 april kind - Utah (VS) vH3N2 herstel ja 

Legende: CDC, Centers for Disease Control and Prevention; m, maanden; NAm, Noord-Amerika; vH3N2, variant H3N2; VS, Verenigde Staten 

* bepaald met behulp van serologie, - ontbrekend gegeven 
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Tabel 4: Overzicht van gevallen van varkensinfluenza bij mensen in andere werelddelen 

patiënt referentie jaar maand leeftijd 

(jaren) 

geslacht woonplaats virussubtype afloop blootstelling 

aan varkens 

A1 Gregory et al., 2001 1999 september 10 m vrouw Hongkong (China) H3N2 herstel neen 

A2 Komadina et al., 2007 2004 februari 25 man Filippijnen H1N2 herstel geen directe blootstelling gekend 

doch veel varkenshouderijen in 

regio 

A3 Komadina et al., 2007 2005 juli 4 man Thailand H1N1 herstel geen directe blootstelling gekend 

doch veel varkenshouderijen in 

regio 

A4 persoonlijke communicatie, 

ECDC, 2012 

2011 april 2 vrouw Vietnam H3N2 herstel geen gekende blootstelling 

Legende: A, Azië; ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control; m, maanden 

 


