Titeren van puppy’s en kittens met de RapidSTATUSTM TiterTestTM

Naast het titeren van volwassen honden en katten is de RapidSTATUS™ TiterTest™ ook geschikt voor het
bepalen van antilichaamtiters bij puppy’s en kittens. Door het al of niet verschijnen van een rode T-lijn, wordt
er duidelijk zichtbaar gemaakt of een pup of kitten voldoende of te weinig beschermende antilichamen heeft.
Indien er een rode T-lijn verschijnt zijn er nog maternale antichamen in het bloed van het diertje aanwezig en is
de kans aanwezig dat een vaccinatie niet resulteert in immuniteit.

Helder advies door hoge sensitiviteit en specificiteit
De RapidSTATUSTM TiterTestTM heeft overall een hogere sensitiviteit dan andere in-house tests. Bij een test met
een hogere sensitiviteit is er minder kans op een vals negatieve uitslag. Deze is met name van belang voor
parvo, omdat deze ziekte in Nederland en België regelmatig opduikt. Dus als er een positieve uitslag wordt
gemeten, is de kans bij de RapidSTATUSTM TiterTestTM groot dat deze daadwerkelijk positief is.
RapidSTATUSTM TiterTestTM heeft overall ook een hogere specificiteit. Bij een test met een hoge specificiteit, is
er minder kans op een vals positieve uitslag. Dit wil zeggen dat indien een pup negatief getest wordt, er een
grote kans is dat deze uitslag ook echt negatief is.
Gebaseerd op de 2x2 vergelijking met de gouden standaard referentietest (HI voor CPV en FPV, VN voor CDV en
CAV-2), is de sensitiviteit en specificiteit van de RapidSTATUSTM TiterTestTM als volgt:
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Puppy’s en kittens en maternale immuniteit
Puppy’s en kittens worden geboren met een kleine hoeveelheid antilichamen in hun bloed, die tijdens de
dracht via de placentawand vanuit het bloed van de moeder is overgedragen. Dit worden maternale antilichamen genoemd en de bescherming die het dier hiermee krijgt van de moeder noemen we maternale immuniteit. De hoeveelheid antilichamen die via de placenta wordt overgedragen is echter relatief laag. Het grootste
gedeelte van de maternale antilichamen (±90%) zal een pup of kitten moeten verkrijgen door het drinken van
biest. Dit moet binnen 12 uur na de geboorte gebeuren, omdat na deze periode de doorlaatbaarheid van de
darmwand van het dier zodanig verminderd is, dat de antilichamen niet meer kunnen worden opgenomen in
het bloed. De mate van de ontwikkeling van maternale immuniteit, is dus afhankelijk van de immuniteit van
de moeder zelf, maar zeker ook van de mate waarin de pup of kitten na de geboorte biest heeft gedronken.
Derhalve is er onderling veel variatie in maternale immuniteit tussen pups en kittens. Sommige dieren zullen
amper maternale antilichamen tegen bepaalde ziekten hebben, daar waar anderen wekenlang beschermd zijn.
De maternale immuniteit van een pup of kitten is niet aan de buitenkant van het dier af te lezen. In de tijd dat
er nog geen praktische, uitvoerbare titertesten bestonden, werd daarom een vaccinatieschema voor puppy’s
en kittens ontwikkeld ontwikkeld, dat rekening hield met een afnemende maternale immuniteit ergens tussen
6 en 12 weken leeftijd. Dit oude vaccinatieschema is inmiddels achterhaald.
Puppy’s
Het merendeel van de puppy’s is op 6 weken nog goed beschermd door de maternale antistoffen, en vaccineren van een dergelijke pup heeft dan eigenlijk geen zin. Toch wordt dit in het oude vaccinatieschema geadviseerd, om het kleine aantal puppy’s in de populatie dat op 6 weken al geen maternale antilichamen meer
heeft, van een goede bescherming te voorzien. Om ervoor te zorgen dat de pups die op 6 weken (en wellicht
9 weken) nog antilichamen van de moeder hebben, en waarbij de vaccinatie op dat moment niet zal aanslaan,
alsnog van bescherming te voorzien, is afgesproken dat voor een goede bescherming, puppy’s volgens dit vaccinatieschema met 3 vaccinaties met 3 weken tussentijd dienen te worden gevaccineerd. De laatste vaccinatie
uit dit schema vindt plaats op de leeftijd van 12 weken. Bij het grootste gedeelte van de puppy’s (±80-90%),
zal op een van deze 3 momenten de hoeveelheid antilichamen voldoende gedaald zijn, om de vaccinatie aan te
laten slaan. Om ook de resterende 10-20% van de puppy’s voldoende immuniteit mee te geven, was het advies
om ook nog te vaccineren op 12 maanden leeftijd, zodat deze groep dieren niet onbeschermd blijft rondlopen.
Dit inmiddels achterhaalde vaccinatieschema, wordt in de praktijk nog vaak gebruikt.
Kittens
Kittens werden om dezelfde redenen volgens dit oude schema op 9 en 12 weken en vervolgens op 1 jaar
gevaccineerd.
Sinds eind 2015 adviseert de World Small Animal Veterinary Associaton (WSAVA) een nieuw vaccinatieschema voor puppy’s en kittens. Hierin staat beschreven dat het mogelijk is om pups en kittens vanaf de leeftijd
van 6 weken te vaccineren, maar dat het beter is om wat later (8 weken) te starten met de volledige cocktail
tegen distemper, infectieuze hepatitis en parvo bij de hond en panleukopenie bij de kat. De laatste vaccinatie
uit dit nieuwe schema moet worden toegediend op de leeftijd van 16 weken. Door dit schema aan te houden,
wordt er zoveel mogelijk voorkomen dat er interferentie plaatsvindt tussen de maternale immuniteit en de
vaccinatie, waardoor een vaccinatie effectiever zal zijn. De WSAVA adviseert vervolgens om op de leeftijd van
20 weken een titerbepaling uit te laten voeren, om te controleren of de vaccinaties tot resultaat hebben geleid.
Indien geen titerbepaling wordt uitgevoerd, adviseert de WSAVA om nog een extra vaccinatie toe te
dienen op de leeftijd van 26 weken. Door dit soort maatregelen, wordt zoveel
mogelijk voorkomen dat de pup of kitten een gat in de immuniteit
heeft en daardoor onbeschermd rondloopt.

Door een titertest te gebruiken, kan het onnodig vaccineren van puppy’s en kittens met een aantoonbare
maternale immuniteit voorkomen worden. Het heeft immers geen zin om te vaccineren, als de kans aanwezig
is dat deze vaccinatie niet zal aanslaan. Ook voorkom je hiermee, dat reeds gevaccineerde puppy’s of kittens die op 12 of 16 weken nog beschermd waren door maternale immuniteit, niet tot 6 maanden of een jaar
onbeschermd blijven rondlopen. Door herhaald te titeren met in achtneming van de tijdstippen van het standaard vaccinatieschema, kan dus preciezer bepaald worden wanneer de eerste vaccinatie zinvol is en kan er bij
gevaccineerde dieren worden bepaald of de vaccinaties succesvol zijn geweest.

Wanneer moet een pup of kitten gevaccineerd worden?
Voor de RapidSTATUSTM TiterTestTM geldt, dat wanneer een nog niet gevaccineerde pup of kitten aantoonbaar
antilichamen heeft, er bij de T op de testcassette een rode lijn verschijnt. Dit houdt in dat het diertje nog maternale immuniteit heeft. Vaccineren is dan niet zinvol. Vervolgens dient er 3 weken later opnieuw een titerbepaling te worden uitgevoerd om te meten of de maternale immuniteit voldoende is gedaald. Indien er op de
RapidSTATUS™ TiterTest™ GEEN rode T-lijn verschijnt, kan een gezond dier worden gevaccineerd en is de kans
groot dat dit leidt tot een een succesvolle immunisering. Gemiddeld genomen wordt 3 tot 4 weken na vaccinatie de piek van de antilichaamtiters bereikt. Bij sommige dieren kan deze piek echter later optreden. Omdat
we een eventueel immuniteitsgat zoveel mogelijk willen voorkomen, adviseren wij om bij deze kwetsbare
doelgroep 3 tot 4 weken na de vaccinatie, een titerbepaling uit te voeren. Deze geeft uitsluitsel of het dier wel
of geen beschermende antilichamen heeft aangemaakt. Als dit niet het geval is, dient de procedure te worden
herhaald. Bij een positieve uitslag is het advies om het dier over een jaar nogmaals te testen. Als de uitslag dan
nog steeds positief is, kan er vervolgens volgens de WSAVA Vaccination Guidelines, 3-jaarlijks worden getiterd.
Het is belangrijk om te weten dat veel pups en kittens die op de leeftijd van 6 of 8 weken voor het eerst worden gevaccineerd, door interferentie van maternale antilichamen, NIET volledig beschermd zijn. Dit maakt de
hierboven beschreven methodiek, een beproefde methode.

Kleurintensiteit van de RapidSTATUSTM TiterTestTM en de daling van de maternale
antilichamen
Door naar de kleurintensiteit van de T-lijn te kijken, kunt u een indruk krijgen van het al dan niet gedaald
zijn van de maternale antilichamen titers en een inschatting maken of een eventuele hertest op een vroeger
moment zou moeten liggen. Echter, dit is en blijft een subjectieve waarneming, waarmee voorzichtig omgesprongen dient te worden. Door volgens de intervallen van het door de WSAVA geadviseerde vaccinatieschema
te titeren, kunt u minimaal hetzelfde resultaat behalen, als wanneer u blind gevaccineerd had zonder gebruikmaking van een titertest. Indien nog relevant, kan er vanaf de leeftijd van 16 weken leeftijd op geleide van een
afnemende kleurintensiteit een nader testmoment worden ingeschat. Op deze wijze voorkomt u dat een deel
van de populatie onbeschermd blijft rondlopen tot 26 weken leeftijd, (indien het oude vaccinatieschema wordt
gehanteerd tot de leeftijd van een jaar), zoals dat in het oude vaccinatieschema voor een klein deel van de
populatie wel het geval is.
Het is belangrijk om te beseffen dat wanneer een pup te weinig antilichamen heeft om
bescherming te bieden, er bij de RapidSTATUSTM TiterTestTM bij de T op
de testcassette, GEEN rode lijn verschijnt. In dat geval volgt er
bij een gezonde pup of kitteneen vaccinatieadvies.

Titeren en op het juiste moment vaccineren
Titeren kan worden gezien als een hulpmiddel om het succesvol aanslaan van een vaccinatie in te schatten,
met als doel om een pup of kitten zo snel mogelijk goed beschermd de wijde wereld in te laten gaan.
De RapidSTATUSTM TiterTestTM geeft inzicht in een eenvoudige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier van
het aantonen van de bescherming van puppy’s en kittens, zonder in te boeten op het maatwerk dat het vaccineren van deze jonge, kwetsbare dieren vereist.
Titeren van reeds gevaccineerde pups of kittens
De meeste pups of kittens die bij hun nieuwe baasje komen, zijn al gevaccineerd. In dat geval kunt u er voor
kiezen om het vaccinatieschema af te maken tot de leeftijd van 16 weken. De WSAVA Vaccination Guidelines
adviseren vervolgens om op 20 weken een titerbepaling uit te voeren. Is de uitslag negatief, dan dient het dier
opnieuw te worden gevaccineerd en 3 tot 4 weken later opnieuw te worden getiterd. Bij een positieve uitslag
is het advies om het dier over een jaar nogmaals te testen. Als de uitslag dan nog steeds positief is, kan er
vervolgens 3-jaarlijks worden getiterd.
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