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Samenvatting:
Ostertagia ostertagi en Cooperia oncophora zijn belangrijke gastro-intestinale (GI) parasieten van grazend vee
en worden beschouwd als de meest schadelijke wormen in landen met een gematigd klimaat. Traditioneel
worden geïnfecteerde runderen behandeld met ontwormingsproducten. Jammergenoeg wordt er in recente
jaren meer en meer resistentie gerapporteerd bij deze wormen. Als alternatief werden aan het Laboratorium
voor Parasitologie (Faculteit Diergeneeskunde, UGent) 2 experimentele vaccins ontwikkeld die dieren
beschermt tegen infecties met deze parasieten. De vaccins zijn gericht tegen eiwitten die de parasieten
vrijstellen in de gastheer tijdens een infectie. Immunisatie van kalveren met deze vaccins zorgt ervoor dat de
wormen minder eieren gaan produceren en vrijstellen waardoor de herinfectie van de runderen op de weide
gaat dalen. Het doel van dit project was om een beter inzicht te krijgen in de immunologische mechanismen die
betrokken zijn in het opwekken van deze beschermende respons.
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