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 F o l i a  v e t e r i n a r i a
 

BIOTECHNOLOGISCH ONTWIKKELDE VACCINS IN DE 
DIERGENEESKUNDE 

 

De biotechnologisch ontwikkelde vaccins deden hun intrede in de diergeneeskunde met de registratie van 
meerdere vaccins voor gezelschapsdieren en voedselproducerende dieren. Bij sommige, slecht 
geïnformeerde personen, heeft biotechnologie een negatieve bijklank waardoor de kwaliteiten van deze 
producten worden miskend. Dit laatste kan een invloed hebben op hun gebruik. Deze vaccins bezitten 
echter ontegensprekelijke voordelen zoals de gebruiksveiligheid en de haast perfecte omschrijving van het 
antigen dat voor de vaccinatie gebruikt wordt. 

Gezien hun recombinant karakter worden de ecotoxiciteitsstudies aan strenge eisen onderworpen. 
Dergelijke vaccins zullen dan ook slechts gebruikt worden wanneer ze sterke voordelen vertonen ten 
opzichte van de conventionele vaccins. Dit kan een betere werkzaamheid zijn, een langere bewaarperiode of 
de aanwezigheid van een biologische merker om gevaccineerde van natuurlijk geïnfecteerde dieren te 
onderscheiden. 

Klassificatie van de biotech-vaccins 
De processen om een biotechnologisch vaccin te ontwikkelen verschillen totaal van de klassieke 
ontwikkelingsmethoden van vaccins. Doch ook hier moet de blootstelling van het antigen leiden tot een 
gewenste immuunrespons. 

De biotech-vaccins kunnen in dezelfde groepen worden onderverdeeld zoals deze die gebruikt worden voor 
de indeling van de klassieke vaccins. Een bijkomende groep wordt gevormd voor de DNA-vaccins. 

Inerte vaccins 

- Sub-unitvaccins: bestaan uit één of meerdere gezuiverde of semi-gezuiverde proteïnen. 

- Vaccins op basis van synthetische eiwitten: de eiwitsequenties die deel uitmaken van de belangrijkste 
antigene domeinen van het pathogeen agens worden synthetisch geproduceerd. 

Levende vaccins 

- Recombinante vaccins: een virus of een bacterie wordt genetisch gemodificeerd door deletie of insertie 
van een gen. Een voorbeeld hiervan is het “inlassen” van een merkergen. 

- Virale vectorvaccins: deze zijn een variant van de vorige klasse. Een virus wordt als transportmiddel 
gebruikt voor de genen van het pathogeen agens tegen dewelke men wenst te vaccineren. 

- Levende bacteriële vectoren: kiemen kunnen kunstmatig worden geattenueerd en als drager dienen 
voor de vreemde antigengenen. 
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DNA-vaccins 

DNA-vaccins vormen een aparte groep. Het vaccin bevat DNA met het gen en zijn expressiecassette. Nadat 
dit DNA-vaccin parenteraal wordt ingespoten transfecteert het de verschillende cellen van de gastheer. Daar 
komt het gen tot expressie en wordt het antigen geproduceerd. Het antigen wordt zowel aan de humorale 
als aan de cellulaire afweer blootgesteld. Deze manier van immunisatie belooft heel wat toepassingen voor 
de toekomst. 

Opmerking 

Andere vaccins kunnen eveneens als biotech-producten worden beschouwd door het Europees bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling (EMEA) wanneer er tijdens de productie gebruik wordt gemaakt van biotechnologische 
procédés. Zo is er een multivalent vaccin op de markt dat onder andere beschermt tegen het feliene leukemievirus. Het 
leukemievirus uit dit vaccin wordt geproduceerd op een genetisch gemodificeerde cellijn. Voor het bekomen van deze 
cellijn werden fibroblasten getransfecteerd met een plasmide dat DNA bevat afkomstig van thymuscellen die zelf 
afkomstig waren van een met het leukemievirus geïnfecteerde kat. 

Vaccins ontwikkeld in E. coli 
Een van de eerste gecommercialiseerde biotech-vaccins bestond uit het gp 70-eiwit (molmassa 70 kD) van 
het feliene leukemievirus (FeLV). Het eiwit wordt geproduceerd door een genetisch gemodificeerde E. coli-
bacterie. Deze laatste wordt bereid door het corresponderend gedeelte van het viraal DNA dat voor het eiwit 
codeert, te klieven door middel van restrictie-endonucleasen. Dit stukje DNA wordt daarna in een bacteriële 
plasmide gebracht. 

Deze recombinante plasmide dient vervolgens voor de transformatie van E. coli die door vermenigvuldiging 
het aantal recombinante plasmiden doet stijgen. In de bacteriecel zal het glycoproteïnegen tot expressie 
worden gebracht dankzij de promotor die door hitte kan worden geactiveerd. Wanneer de bacteriecultuur 
op een temperatuur van 42°C wordt gebracht zal het proteïne massaal worden geproduceerd. Deze 
massaproductie heeft plaats in gistingsvaten. 

Daar de bacterie geen glycosylatiesysteem bezit, zal het proteïne niet geglycosyleerd worden. Dit heeft tot 
gevolg dat haar molmassa maar 45 kD bedraagt (p45) en niet 70 kD. Desondanks is dit proteïne 
immunogeen, wat erop wijst dat de glycosylatie niet essentieel is voor de epitopen op het glycoproteïne van 
FeLV. 

De proteïnes worden vervolgens geëxtraheerd en gezuiverd. Na het toevoegen van een adjuvans bestaande 
uit aluminiumhydroxide en QuilA, bekomt men een vaccin dat beschermt tegen het FeLV. 

Vectorvaccins 

Pokkenvirusvaccins 

In verschillende vaccins wordt het pokkenvirus (Orthopoxviridae) als vector gebruikt. Het pokkenvirus kan 
als het prototype van de vectorvaccins worden beschouwd. Hierna wordt het voorbeeld beschreven van een 
rabiësvaccin, gebruikt voor de orale vaccinatie van vossen, waarin het pokkenvirus als vector wordt 
gebruikt. 

In het recombinant virus is het gen voor thymidinekinase (TK) geïnactiveerd en onderbroken door de 
insertie van het cDNA dat codeert voor glycoproteïne G van het rabiësvirus met daarnaast de promotor 
eigen aan het pokkenvirus. 

Het recombinantvirus wordt bereid door transfectie van een celcultuur die geïnfecteerd is met het 
pokkenvirus, met een plasmide die het cDNA voor het glycoproteïne G van het rabiësvirus bevat. 
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In een aantal cellen zal recombinatie plaatsvinden tussen het TK-gen van het viraal DNA en het 
geïnsereerde gen uit de plasmide. In de celcultuur ontstaan twee viruspopulaties; enerzijds deze bestaande 
uit het wildvirus en anderzijds deze bestaande uit het gerecombineerd virus. De selectie gebeurt aan de hand 
van het fenotype. Het wildvirus is TK-positief, in tegenstelling tot het recombinantvirus dat TK-negatief is 
omdat het TK-gen werd geïnactiveerd door insertie van het vreemde gen. 

Het vaccin wordt uit de lucht over het gebied gedropt. Het lokaas bestaande uit organisch materiaal, bevat 
een capsule met het vaccinvirus. Bij het bijten in het lokaas komt het vaccin vrij en het virus infecteert de 
farynx en de amandelklieren. Het vaccin bevat tetracycline dat als een indirecte merker van de vaccinatie 
kan worden gebruikt. De aanwezigheid van tetracycline dat zich afzet in het beenderweefsel, kan op 
vossenkadavers worden opgespoord door microspisch onderzoek van mandibulacoupes met ultraviolet licht. 

De voordelen van dit vaccin zijn enerzijds de orale opname en anderzijds de resistentie van het pokkenvirus 
waardoor het vaccin actief blijft onder verschillende weersomstandigheden (zon, vrieskoude). 

Het vaccin wordt gebruikt voor het vaccineren van vossen op orale wijze. Na meerdere vaccinatiecampagnes 
is rabiës uitgeroeid in België en Frankrijk. 

Kanariepokkenvirus 

Recent werd een niet-replicatieve vector op basis van het kanariepokkenvirus op punt gesteld. Het 
vectorvaccin infecteert het organisme en dringt door de cellen waar een vermeerderingscyclus begint. Deze 
cyclus wordt afgebroken en leidt niet tot een nieuwe generatie virussen. 

Deze virussen zijn ongevaarlijk omdat ze zich niet vermenigvuldigen en omdat ze niet naar andere dieren 
kunnen overgaan. Toch zijn zulke vectoren in staat om het dier te immuniseren. 

Voor de kat bestaat een vaccin tegen het feliene leukemievirus (FeLV) waarbij gebruik gemaakt wordt van 
het kanariepokkenvirus als vectorvirus. Het virus infecteert de cellen van de kat zonder er een volledige 
vermenigvuldigingscyclus te doorlopen. Zulks maakt het vaccin zeer veilig voor gebruik. 

Het gag-gen dat codeert voor kapsel- en matrixeiwitten en het pro-gen dat codeert voor het FeLV-protease 
werden geplaatst op de locus C3 van het kanariepokkenvirus. Het env-gen dat voor het 
envelopglycoproteïne en het transmembraanproteïne van het FeLV codeert, wordt ter hoogte van locus C5 
geplaatst. De beide loci C3 en C5 liggen ter hoogte van de terminale repetities van het pokkenvirusgenoom. 

De vector codeert dus voor kapsel-, matrix- en envelope-eiwitten die de immunogenen zijn van het FeLV. 
Daarenboven codeert het ook voor het virale protease nodig voor het klieven van het polyproteïne in de 
individuele proteïnen. 

Deze vector is ongevaarlijk voor de mens. 

Besluit 
Het aantal vectorvaccins neemt geleidelijk aan toe in de diergeneeskunde. 

De registratie van deze vaccins gebeurt uitsluitend via de gecentraliseerde Europese procedure en niet 
nationaal. 

Ze worden nauwlettend bestudeerd opdat hun veiligheid zo hoog mogelijk zou zijn en hun werkzaamheid 
sterker dan de huidige producten. De perfecte kennis van zowel de chemische als biologische samenstelling 
zijn tevens belangrijk. 

Sommige eigenschappen maken dat deze vaccins in het bijzonder aangewezen zijn in bepaalde situaties, 
zoals bijvoorbeeld in het geval van het rabiësvaccin waar er een hogere stabiliteit tegenover externe 
condities wordt bekomen. Uit de eigenschappen van dit soort vaccins blijkt het belang van de 
biotechnologie voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de dieren. 
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TabelTabelTabelTabel: biotechnologisch ontwikkelde vaccins in België: biotechnologisch ontwikkelde vaccins in België: biotechnologisch ontwikkelde vaccins in België: biotechnologisch ontwikkelde vaccins in België    
Naam van het 
vaccin 

IndicatieIndicatieIndicatieIndicatie    BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving    

Bayovac CSF E2 
(Bayer) 

Klassieke varkenspest Sub-unitvaccin: E2-eiwit 
gesynthetiseerd via 
insectencel-baculovirus-
expressie-systeem 

Eurifel FeLV 
(Merial) 

Leukemie bij de kat 

Eurifel RCPFeLV 
(Merial) 

Leukemie bij de kat, 
panleucopenie, niesziekte 
(calici- en rhinotracheïtisvirus) 
en ziekte veroorzaakt door 
Chlamydophila felis 

Vaccins bestaande uit (onder 
andere) recombinant 
kanariepokkenvirus met 
insertie van de env- en gag-
genen en een deel van het pol-
gen van het leukemievirus 

Fevaxyn Pentofel 
(Fort Dodge Lab. 
Ireland) 

Leukemie bij de kat, 
panleucopenie-, niesziekte 
(calici- en rhinotracheïtisvirus), 
en ziekte veroorzaakt door 
Chlamydophila felis 

Cellijn waarop het 
leukemievirus wordt geoogst is 
genetisch gemodificeerd  

Ibraxion (Merial) Infectieuse boviene 
rhinotracheïtis 

Geïnactiveerd vaccin: genetisch 
gemodificeerd IBR-virus: 
deletie van het gE-gen 
(onderscheid tussen 
gevaccineerde en niet-
gevaccineerde dieren) 

Leucogen (Virbac) Leukemie bij de kat Sub-unit:  p45-eiwit (niet-
geglycosyleerde gp70) 
geproduceerd door 
recombinante E. coli-stam 

Neocolipor (pigs) 
(Merial) 

Infectie met E. coli Recombinant E. coli (F4, F5, F6 
en F41) 

Porcilis Pesti 
(Intervet) 

Klassieke varkenspest Sub-unitvaccin: E2-eiwit 
geproduceerd door insectcel-
baculovirus-expressie-
systeem 

ProteqFlu-Te 
(Merial) 

Influenza bij het paard en 
tetanus (Clostridium tetani) 

Recombinant canarypoxvirus 
met insertie van het 
haemaglutinine-gen van het 
paarden influenzavirus 

Raboral  (Merial) Hondsdolheid Vaccin bestaande uit een 
recombinant virus met insertie 
van glycoproteïne G afkomstig 
van het rabiësvirus 

 


