
 

 
  

 

Inleiding tot die studie projek getiteld : 
 

Begrip van slenkdalkoors in die Republiek van Suid-Afrika 
 Gelei deur: 

- Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes - Sentrum vir Opkomende en Soönotiese siektes  
- EcoHealth Alliansie 

 

Die studie is 'n ondersoek na hoe Slenkdalkoors virus kan versprei onder mense en diere, hoe dit gehandhaaf 
word in die muskiet vektor , diere en / of mense , tydens die tyd tussen die uitbreek van die siekte , wat die effek 
van klimaat, grond en plantegroei mag hê op die virus en die vektor , hoe die huidige vlak van teenliggaampies in 
mense en diere en inenting strategieë die risiko en die grootte van 'n uitbraak in vee en mense kan beïnvloed.  
 
Resultate van die studie kan beleidsbesluite en bewysgebaseerde praktyk inlig deur die identifisering van 
risikofaktore vir siekte en teikens vir voorkomende gesondheidsorg en verbeterde siektebeheer. 
 
Dit sal die eerste langtermyn studie wees om Slenkdalkoors ( SDK ) virus gelyktydig te ondersoek in mense en diere en 
wilde herkouers. 
 
Die Sentrum vir Opkomende en Soönotiese Siektes en EcoHealth Alliansie implementeer opnames tydens 2015 - 2019 
om die verspreiding van muskiet -oordraagbare siektes in plaas diere en die verspreiding van siektes van plaasdiere tot 
mense in die Vrystaat en Noord-Kaap te verstaan. Opnames sal insluit aanslae van kort- en lang duur teenliggaam titers 
teen SDK virus in mense en herkouers (vee en geboerde en wilde diere) in die studie area hieronder uitgebeeld. 
 
Hierdie studie is goedgekeur deur die Universiteit van die Witwatersrand Human Etiekkomitee ( HHREC M140306 ) en die 
Universiteit van Pretoria Diere Etiekkomitee ( t008-14 ). 
 

 
Ligging van die studie area in die Vrystaat en dele van die Noord-Kaap 
 

 
Die SDK Opname in mense, vee en geboerde wild 2015 - 2019: 
 



 

 
  

Siekte blootstelling evaluering van diere en mense deur bepaling van anti- SDK virus teenliggaam vlakke  
 
Plaaslike Belanghebbendes Vergadering : 
Ons sal 'n jaarlikse plaaslike belanghebbendes vergadering bied vir boere , plaaswerkers en ander mense wat met diere 
werk (bv veeartse, slagpale personeel ) en wat binne die studie –streek woon om aanvanklik bekend te stel en dan 
jaarliks die projek op te gradeer. 'N Opsomming van die resultate sal gerapporteer word elke jaar op hierdie vergaderings 
en soos versoek deur plaaslike boere se vakbonde. 
 
Teenliggaam bepaling in diere : 
 
Studie 1: Herkouer deursnee-studies : 
 
Ons sal 'n grootskaalse metabevolking opname vir SDK teenliggaame van geboerde wild, lewendehawe en vrylopende 
wild doen.  Tot drie spesies van lewendehawe (beeste , skape en bokke ), drie spesies van geboerde wild (springbok, 
blesbok en koedoe) en vier spesies van vrylopende wild (buffel, springbok, koedoe en wildebees) binne die studie area 
sal toepaslik hanteer word vir bloed monster versameling . Plase sal ingesluit word op grond van ewekansige seleksie 
sodat 'n verteenwoordigende monster van risiko diere in die studie area ingesluit word. Die deursnee- studie  sal uitgevoer 
word in die hele streek in twee afsonderlike jare (2015 en weer in 2017).  
 
 
Bloedmonsters versamel van diere sal getoets word vir 'n kort en lang duur SDK virus teenliggaame met behulp van 
gespesialiseerde gestandaardiseerde toetse vir wild om die algehele toestand van voorkoms van slenkdalkoors virus 
blootstelling in diere aan te dui in die studie area. 
 
Die deursnee- studie sal 'n algehele bevolking vlak prentjie van die blootstelling risiko in diere wat 'n risiko vir die siekte 
binne die studie area is gee . 
 
Studie 2: Skape Groep Studie   
 
Ons sal ook 'n groep van diere (slegs skape ) volg oor tyd om te ondersoek hoe teenliggaam vlakke teen SDK virus 
verander met verloop van tyd in skape . 
 
Deur die plaaslike belanghebbendes vergaderings of geïdentifiseer uit die herkouer deursnee- studie 1 , sal ons 
belangstellende skaapboere werf om vrywillig hul diere in die studie in te skryf. 
 
Die studie skape sal lukraak toegeken word aan een van drie  studiegroepe, gebaseer op voorafbepaalde teenliggaam 
vlakke. Sero negatiewe diere (geen vorige blootstelling ) sal een van die volgende behandelings ontvang: gemodifiseerde 
lewende entstof en geen entstof. ‘n Sero positief ( vorige blootstelling ) groep sal die kontrole groep uitmaak 
 
Boere sal die studie diere in die gewone bestuurspraktyke op die plaas bestuur , met die uitsondering dat die studie diere 
in die studie moet bly vir 4 jaar. Boere sal vergoed word as hulle nie hulle vee verkoop/slag nie om in die studie te bly . 
 
Studie diere word geïdentifiseer ( oorplaatjies , tatoeering of mikroskyfies ) en kan ingeënt word met kommersieel 
beskikbare entstof aan die begin van die studie soos hierbo uiteengesit. Elke 3 maande daarna, sal 'n bloed monster 
versamel word van elke dier vir die duur van die studie ( 4 jaar). 
 
Bloedmonsters sal getoets word vir kort en lang duur teenliggaam titers teen SDK virus met behulp van gespesialiseerde , 
gestandaardiseerde toets metodes. Deelnemende boere sal aangemoedig word om ENIGE nadelige gebeurtenis ( bv. 
aborsie of koors ) na die studie begin in die studie diere te rapporteer sodat die studie veearts die oorsaak van die 
negatiewe gebeurtenis kan bepaal. 
 
Teenliggaam bepaling in mense: 
 
In hierdie deel van die studie, sal mense in die studie area, teen 'n hoë risiko van SDK virus infeksie kontraktering omdat 
hulle woon of werk met vee,  genooi word om deel te neem in een van ons twee studies .  
 
Studie 3: Deursnee-studies in Mense (mense binne die studie area wat slegs een keer deelneem) 
 



 

 
  

In koördinasie en gelyktydig met studie 1 bo sal die deursnee- studie in mense 'n algehele bevolking vlak beeld van die 
risiko-blootstelling van mense wat gereelde kontak met die diere in die studie area het gee. Deelnemers van die 
algemene bevolking in die studie area sal genooi word om aan te sluit. Hierdie groep mense sal ons toelaat om die 
teenliggaam vlak teen SDK virus in die boerdery bevolking binne die studie –streek te evalueer. Plase sal ingesluit word 
op grond van ewekansige seleksie sodat 'n verteenwoordigende monster van risiko mense in die studie area ingesluit 
word . Slagpale werkers en veeartsenykundige en para- veterinêre personeel van die studie streek sal gewerf word op 
dieselfde manier om deel te neem in parallel met die plaas en plaaswerker SDK virus opnames . 
 
Deelnemers sal gevra word om 'n kort vraelys oor hul kontak met die diere en potensiële blootstelling aan slenkdalkoors 
te voltooi en ook 'n klein bloed monster (versamel deur 'n gekwalifiseerde gesondheid prof) vir SDK virus kort- en lang 
duur teenliggaamtoetse. Daarbenewens sal plaaseienaars en/of bestuurders gevra  
word om 'n tweede vraelys te voltooi ten opsigte van die tipe diere wat hulle op die plaas hou. Hierdie groep sal slegs 
gevra word om een keer deel te neem gedurende hierdie studie . Die oefening sal gedurende twee afsonderlike jare 
gedoen word (saam met studie 1 bo) om te verseker dat daar ‘n voldoende aantal deelnemers van die plaas , 
veeartsenykundige en slagpale groepe is. Dit is verkieslik dat die mense wat ondervra is, van dieselfde plase waarvoor 
ons monsterneming van herkouers geneem het kom as deel van die studie 1, om werklike menslike risiko te skat. 
 
 
Studie 4 : groep studie ( 'n konstante groep mense gevolg deur verloop van tyd vir 4 jaar) 
 
 
Die gebruik van die resultate van die deursnee- sal ons boere/plaaswerkers, veeartse en slagpale nooi om deel te neem. 
 Deelname is vrywillig. Sodra geïdentifiseer is, sal tye geskeduleer word om plase of huise te besoek . Ander lede van die 
huishouding of werkers by die deelnemende plase sal ook genooi word om deel te neem , maak die groep mense op in 
studie 4 .  
 
Die groep deelnemers sal gevra word om die dieselfde vraelys te voltooi soos in studie 3 en 'n klein bloedmonster (  
versamel deur 'n gekwalifiseerde professionele gesondheidswerker) te gee  
 op 'n jaarlikse grondslag vir 4 agtereenvolgende jare . Elke jaar sal vorige rontes van die toetse aan deelnemers deur 
gegee word, tensy 'n huidige SDK virus infeksie bespeur . In hierdie gevalle sal die deelnemer ingelig word sodra die 
toetsuitslae beskikbaar is en sal berading verskaf word deur 'n aansteeklike siekte kenner van NICD en verwys word na 'n 
dokter. 
 
Bloedmonsters ingesamel sal getoets vir kort- en lang duur teenliggaam titers teen SDK virus. Mense met bewyse van 
korte duur SDK virus teenliggaame ( suggestief van moontlike onlangse infeksie ) sal gevra word om 'n tweede bloed 
monster te gee 4 weke na die eerste om tydperk van teenliggaamproduksie te skat , opvolg op die herstel proses en 
volharding van teenliggaam vlakke. 
 
Alle toets vir mense en diere sal verwerk word by een van die volgende laboratoriums : die Nasionale Instituut vir 
Oordraagbare Siektes in Johannesburg, Onderstepoort Veterinêre Instituut in Pretoria of die provinsiale Departement van 
Landbou van die Vrystaat en Noord-Kaap in Bloemfontein en Kimberley onderskeidelik . 
 
Die resultate van hierdie studies sal gebruik word om die vlakke van vorige blootstelling ( teenliggaam titers ) tot 
Slenkdalkoors virus in die studie area in beide mense en diere te bepaal .  Ons sal die bevolking vlak blootstelling inligting 
van die deursnee studies ( 1 & 3 ) met die inligting oor die verandering van die teenliggaam vlakke met verloop van tyd 
deur groep studies skape en mense ( onderskeidelik 2 & 4 ) kombineer. Hierdie inligting kan gebruik word om die 
nasionale en plaaslike beleid besluite en bewysgebaseerde praktyk in te lig deur die identifisering van risikofaktore vir 
siekte en teikens vir voorkomende gesondheidsorg en verbeterde siektebeheer. 

 


