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Virus taxonomy

Familie : Asfarviridae

Genus : Asfivirus

AVP virus karakteristieken

enig lid Asfarviridae

Groot virus met envelop

Dubbel-strengig DNA

Zeer resistent bij lage temperatuur

Inactivatie bij 56°C gedurende 70 minuten

Overleeft lange tijd in bloed, faeces, ongekookte producten

AVP : Etiologie

The Pirbright Institute
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Detectie : Laboratorium analyses  (BSL3)

Detectie van het pathogeen

� PCR : verschillende commerciële kits

en gepubliceerde methoden

� Virus isolatie: 

- Verse leucocytes in cultuur

- Haemadsorptie met erythrocytes

- Inoculum moet vers zijn (zo weinig mogelijk bacteriologisch

gecontamineerd)

- Tijdrovend

Source : FAO Manual, 
AFRICAN SWINE FEVER: 
DETECTION AND DIAGNOSIS 

“Sylvatic” cyclus in Afrika

Transmissie cyclus

Introductie in 
gedomesticeerde
varkens

Direct contact

Cyclus in 
gedomesticeerde
varkens en everzwijnen

Indirect contact
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Transmissie cyclus

� Is het AVP virus echt zo besmettelijk?

� Is het Afrikaanse varkenspest virus zo resistent als beweerd wordt?

� Is het maken van een werkzaam AVP vaccin echt zo 

problematisch?

� Kunnen de antistoffen van besmette dieren weerstand bieden aan 

het virus?

� Zijn everzwijnen kannibalen en zijn dode everzwijnen na 48u 

opgeruimd en verdwenen ?

Mythe of feit?
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Is AVP echt zo besmettelijk ?

Overview Sandra Blome, FLI

McVicar 1984: 

parenteral vs oral � 1 : 140.000

Lage dosis kan voldoende zijn….maar hoge
dosissen geen garantie op infectie !

Is AVP echt zo besmettelijk ?

J.M. Sanchez-Vizcaıno et al. / Veterinary Microbiology 165 (2013) 45–50

Het is de mens die voor de 

grootste verspreiding zorgt ! 

Cristina Ybarra
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Is het Afrikaanse varkenspest virus zo resistent ?

Is het Afrikaanse varkenspest virus zo resistent ?
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� Geïnactiveerde vaccins: veel experimenten in het verleden (Detray et 

al, 1963; Stone and Hess, 1967; Mebus 1988,…)  maar geen
bescherming geïnduceerd, soms zelfs versterking van de ziekte

� Subunit vaccins : 167 ORF’s in het virale genoom maken het 

moeilijk om specifieke kandidaten te selecteren. 

� Verschillende experimenten met p12, p30, p72, p54 afzonderlijk of in 

combinatie maar geen voldoende neutraliserende antistoffen

opgewekt.

� cDNA subunit met p30 en p54 genen in verschillende combinaties : T 

cell reactie geïnduceerd maar geen specifieke antistoffen

� Combinatie van cDNA en proteines : robuust immne response

bekomen (neutraliserende antistoffen en IFN gamma productie) maar 

geen bescherming tegen virulente challenge (Perez-Nunez et al.,; 2018, 

Sunwoo et al., 2019)

Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?

Heel recent : 

� Virale vectoren en expressie-platformen (afzonderlijk of in 

combinatie)

• Niet-replicatieve vaccinia afgeleiden als vector voor expressie van 

structurele ASF proteinen : specifieke T-cell reponse (Lopera-Madrid et al.; 

2017)

• AVP antigenen in Alpha- en adenoviruses : T-cell response en 

antistoffen (Lokhandwala et al., 2017; Murgia et al., 2018)

� Vele combinaties voor immunisatie geprobeerd maar nog geen

volledige bescherming tegen virulente challenge.

Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?
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Levend geattenueerde AVP vaccins

� Op basis van virulente AVP stammen : attenuatie door deletie van 

specifieke genen (Rodriguez et al., 1993; Zsak et al., 1998;, Lewis et al.,2000).

� Op basis van natuurlijk geattenueerde stammen : OURT88/3 en 

NH/P68  induceren goede bescherming maar neveneffecten in 

varkens (Leitae et al., 2001: Sanchez-Cordon et al., 2017).  

� Daarom veel proeven met deleties in deze stammen uitgeprobeerd

� Wisselend succes van bescherming

Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?

Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?
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Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?

Levend geattenueerde AVP vaccins : recente bevindingen

� geattenueerd isolaat : Estonia AVP

� Deletie 5’end : geattenueerd phenotype : 75% minipigs en 100% van de geïnfecteerde

gedomesticeerde varkens overleven na een infectie (Zani et al.; 2018).

� geattenuated AVP virus geïsoleerd in Litouwen in 2017 (Lv17/WB/Rie1) : 92% van 
de everzwijnen beschermd na challenge met virulent ASF virus isolate (Arm07)

Is het maken van een AVP vaccin echt zo 

problematisch?
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Controversiele data

Data bekomen uit de vaccinatie-challenge studies tonen dat het moeilijk is om 

een correlatie met bescherming te vinden :

� Carlson et al (2016), O’Donnell et al. (2017) 

� verband tussen ASFV-specifieke antilichamen en bescherming

� IFN- γ of cytokines geen correlatie

� Argilaguet et al. (2012), King et al. (2011) 

� een direct verband tussen IFN-γ producerende PBMC en 

bescherming.

� Sanchez-Cordon et al.(2018) 

� duidelijk verschil in IFN-γ respons tussen beschermde en niet 

beschermde varkens

Controversiële resultaten uit vaccinatie-challenge proeven met 

betrekking tot bescherming :

� methodologie en studie design zijn veelal variabel

� Nood aan gestandaardiseerde dierproeven

� Inoculatie 

� Virus titer

� Klinische scores

� ….

Controversiele data
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Kunnen de antistoffen van besmette dieren weerstand bieden 
aan het  virus?

Gedurende jaren concludeerden sommige auteurs dat er geen

neutraliserende activiteit is van sera van geïnfecteerde dieren die de 

ziekte overleefden.

� ASF virus verliest zijn gevoeligheid voor neutralisatie door

passages in celculturen

� Belangrijke epitopen voor neutralisatie werden gekarakteriseerd in 

p72 en p54.

S

Kunnen de antistoffen van besmette dieren weerstand bieden 
aan het  virus?
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« Everzwijnen zijn kannibalen, je vindt
amper dode everzwijnen… »

Photos Prof. A.Linden, Ulg

Wie zoekt die vindt…!!! 

In België als X dode everzwijnen
gevonden in alle stadia van 
ontbinding !  

« Everzwijnen zijn kannibalen, je vindt
amper dode everzwijnen… »
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African Swine Fever Virus : 
take home message

Asfarviridae = 

AS FAR as possible

Source : Wikipedia Source : T. Van den Berg
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