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De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die wordt 

overgedragen door Ixodes-teken. Nadat teken de huid van de gastheer zijn binnengedrongen 

beginnen ze aan een bloedmaaltijd die ongeveer een week duurt. Om deze bloedmaaltijd 

mogelijk te maken ‘spugen’ ze een uitgebreid mengsel van eiwitten in de huid om het 

afweermechanisme van de gastheer te onderdrukken en te manipuleren. Dit proces is niet alleen 

heel gunstig voor de teek zelf, maar ook voor de door teken overgedragen ziekteverwekkers, 

waaronder de Borrelia-bacterie. Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is om 

tekeneiwitten te identificeren die een belangrijke rol spelen in zowel het voeden van de teek als 

in het overdragen van de Borrelia-bacterie. Dit om meer inzicht in het ziekte proces te verkrijgen 

en om een vaccin te ontwikkelen op basis van tekeneiwitten, welke een Borrelia-infectie – en dus 

de ziekte van Lyme - zou kunnen voorkomen. 

 

Teken en de ziekte van Lyme 

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende door teken overgedragen ziekte in zowel 

Europa als in het noordoosten van de Verenigde Staten. In 1975 werden er ongeveer 50 gevallen 

van een ziekte gelijkend op reumatische arthritis bij kinderen gevonden in het dorpje ‘Old Lyme’ 

in Connecticut. Veel van deze kinderen speelden of leefden in de bossen en hadden een typische 

rode uitslag na een tekenbeet. Allen Steere en collega’s bestempelden dit ziektebeeld halverwege 

de jaren zeventig als ‘Lyme disease’. Willy Burgdorfer en medewerkers beschreven in 1981 dat 

deze symptomen toe te schrijven waren aan Borrelia burgdorferi, die hij kon kweken uit teken en 

uit besmette huid en hersenvloeistof van patiënten. In de Verenigde Staten kent men 1 soort 

(genospecies) die de ziekte van Lyme veroorzaakt, namelijk Borrelia burgdorferi sensu stricto. In 

Europa zijn naast Borrelia burgdorferi sensu stricto onder andere ook Borrelia garinii en Borrelia 

afzelli belangrijke verwekkers van de ziekte van Lyme. Ook in Nederland komt de ziekte van 

Lyme frequent voor. Per jaar worden er ongeveer 133 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 

gediagnostiseerd met het vroege stadium van de ziekte van Lyme en onderzoek heeft laten zien 

dat de afgelopen jaren het aantal gevallen van de ziekte van Lyme fors is gestegen. Zo werd de 

diagnose gesteld bij 6500 mensen in 1994, 13.000 in 2001, 17.000 in 2005 en maar liefst 22.000 

in 2009. Het is niet precies duidelijk waarom het aantal ziektegevallen per jaar toeneemt, maar 

we weten wel dat meerdere factoren hier een rol in kunnen spelen zoals het aantal geïnfecteerde 

teken, het voorkomen van de natuurlijke gastheren, veranderingen in de natuurlijke omgeving, 

het klimaat en het (recreatie)gedrag van mensen. Borrelia wordt enkel en alleen overgedragen 

door teken. In Nederland en de rest van Europa is dat Ixodes ricinus terwijl in de Verenigde 

Staten Ixodes scapularis de meest belangrijke vector is. Ixodes-teken kennen drie levensstadia; de 
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larve, nimf en volwassen teek. De teek heeft in elk stadium een bloedmaaltijd nodig. Als de larve 

uit het ei komt is deze normaal gesproken nog niet geïnfecteerd met de Borrelia-bacterie maar 

kan deze wel verkrijgen tijdens de eerste bloedmaaltijd op bijvoorbeeld een Borrelia-

geïnfecteerde muis. Als een Ixodes larve tijdens de eerste bloedmaaltijd geïnfecteerd is geraakt 

met de Borrelia-bacterie kan de teek deze bacterie weer overdragen op een volgende gastheer 

tijdens de tweede bloedmaaltijd als nimf of later als (vrouwelijke adult). Tijdens het maken van 

een boswandeling, een wandeling door de duinen, het plukken van bosbessen of zelfs door te 

verblijven in onze eigen tuin, kan de mens de gastheer worden van deze Borrelia-geïnfecteerde 

teek (veelal een nimf) en eventueel de ziekte van Lyme op lopen. Alhoewel zeer verschillend per 

locatie en in de tijd, dragen op dit moment circa 20% van de nimfen de Borrelia-bacterie met 

zich mee. Omdat de nimfjes niet meer dan een speldenknopje groot zijn merken we een 

tekenbeet vaak niet op en het is daarom van belang dat we na een uitgebreide boswandeling het 

hele lichaam goed controleren op teken. Dit is dan ook het advies van het Rijks Instituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Belangrijk om te beseffen is dat, als de teek binnen 24 uur 

wordt verwijderd, de kans op een besmetting met de Borrelia-bacterie zeer klein is. Daarbij is de 

kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet in Nederland kleiner dan 1%. De teek zit vaak in 

hoog gras of lage begroeiing te wachten op een gastheer om vervolgens aan te haken als een 

gastheer passeert. De teek kan de gastheer al van een afstandje voelen aankomen met behulp van 

goed ontwikkelde sensoren. Vervolgens zoekt de teek bij voorkeur een vochtige warme plek uit 

om te beginnen aan de bloedmaaltijd. De teek steekt zijn snuit niet in een onderliggend bloedvat 

zoals de mug dat doet, maar plugt zich vast tussen de huidlagen. Om door onze dikke stevige 

huid te komen heeft de teek 2 vlijmscherpe ‘messen’ die ook wel bekend staan als ‘chelicerae’. Op 

deze manier kan hij zijn steeksnuit, ook wel ‘hypostoom’ genoemd verankeren in onze huidlagen. 

Ondertussen creëert de teek een bloedmeertje in de huid waar het bloed langzaam naar binnen 

sijpelt. Bij zowel het binnenkomen van de huid als het aanleggen van het bloedpoeltje raakt het 

weefsel flink beschadigd. Ons immuunsysteem en ons stollingssysteem zal deze beschadiging zo 

snel mogelijk willen verhelpen en komt direct in actie. Voor de teek zou het echter onmogelijk 

zijn om een succesvolle bloedmaaltijd te nemen als het immuunsysteem en het stollingssysteem 

volop actief zijn. Daarom spuugt de teek, naast het opzuigen van bloed, ook constant in de 

speekselklieren zelf aangemaakte eiwitten naar binnen die onder andere deze twee 

verdedigingssystemen remmen. Omdat ons immuun- en stollingssysteem enorm complex zijn 

gebruikt de teek honderden eiwitten om zijn kansen op een succesvolle bloedmaaltijd te 

vergroten.  
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Een toekomstig vaccin om Borrelia-infectie te voorkomen 

De in dit proefschrift beschreven onderzoeksresultaten laten zien dat tekeneiwitten op 

verschillende manieren een belangrijke rol spelen in zowel het voeden van teken als het 

overdragen en opnemen van de Borrelia-bacterie door teken. Met toekomstig onderzoek willen 

we nog meer tekeneiwitten in kaart brengen die een belangrijke rol spelen in deze processen om 

uiteindelijk een vaccin te ontwikkelen dat ziekten die door de teek worden overgedragen 

voorkomt. In hoofdstuk 1 worden verschillende vaccinatiestrategieën besproken en 

bediscussieerd. De teek is geen simpele neutrale injectienaald, maar helpt Borrelia echter direct 

en indirect met door hem/haar aangemaakte speekseleiwitten om zo succesvol de gastheer te 

infecteren. Bij het ontwikkelen van een toekomstig vaccin moeten we hiermee rekening houden 

en zelfs ons voordeel halen uit dit mechanisme. 

 

De teek biedt directe bescherming aan de Borrelia-bacterie 

Onderzoek heeft laten zien dat een tekenspeekseleiwit met een moleculair gewicht van 

15-kDa, genaamd Salp15, dendritische cellen en T-cellen remt. De teek beschikt ook over 

eiwitten die juist weer B-cellen onderdrukken. Zo heeft de teek een heel scala aan eiwitten om 

verschillende belangrijke paden van het immuunsysteem te onderdrukken. Niet alleen de teek, 

maar ook ziekteverwekkers die door de teek worden overgedragen, maken dankbaar gebruik van 

deze eiwitten. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat het tekenspeekseleiwit 

Salp15 bindt aan de Borrelia-bacterie en Borrelia vervolgens beschermt tegen verschillende 

takken van het immuunsysteem van de gastheer. Het complement systeem maakt deel uit van 

ons natuurlijke afweersysteem en wordt onder andere geactiveerd als dit systeem bepaalde 

structuren van indringers herkent. Vooral Borrelia-stammen die gevoelig zijn voor doding door 

het complement systeem worden beschermd door de ‘jas’ van Salp15 (hoofdstuk 2). Zowel 

Salp15 dat wordt aangemaakt door de Amerikaanse Ixodes scapularis teek (Iscap Salp15) als 

Salp15 aangemaakt door de Europese Ixodes ricinus teek (Iric-1 Salp15) geeft Borrelia 

bescherming tegen doding door het complement systeem door te voorkomen dat het dodelijke 

‘membrane-attack complex’ (MAC) wordt gevormd in het buitenmembraan van Borrelia. Eerder 

onderzoek heeft laten zien dat de binding van Salp15 (Iscap Salp15) aan de Borrelia-bacterie 

bescherming biedt tegen bactericide antilichamen in de gastheer. In hoofdstuk 3 laten we zien 

dat Iric-1 Salp15 aan zowel B. burgdorferi s.s. als aan B. garinii en B. afzelii bindt, terwijl alleen 

B. burgdorferi s.s. beschermd wordt tegen doding door bactericide antilichamen door Iric-1 

Salp15. Dit is een mooi voorbeeld hoe een tekeneiwit niet alleen gebruikt wordt door de teek om 

het immuunsysteem te onderdrukken, maar ook door de Borrelia-bacterie om beter te kunnen 

overleven in de gastheer. 
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Tekenimmuniteit 

Ondanks dat de teek heel efficiënt het immuunsysteem en het stollingssysteem kan 

remmen tijdens de bloedmaaltijd, kunnen sommige gastheren na een aantal tekenbeten een 

immuunrespons tegen verschillende speekseleiwitten van de teek opwekken. Deze 

immuunrespons zorgt ervoor dat, kort na het binnendringen van de huid, de teek wordt 

aangevallen door het immuunsysteem van de gastheer, waardoor de teek in een mum van tijd 

wordt gedood. Dit verschijnsel werd in 1939 ontdekt en beschreven door William Trager en 

wordt ook wel ‘teken-immuniteit’ of ‘teken-resistentie’ genoemd. Zo hebben ook wij in 

hoofdstuk 4 een aantal konijnen tekenimmuun gemaakt door verscheidene malen achter elkaar 

50 teken op konijnen te laten voeden. Na ongeveer 2 à 3 tekeninfestaties hebben deze konijnen 

zo’n heftige immuunreactie tegen speekseleiwitten van de teek opgebouwd dat de teken zeer kort 

na het binnendringen van de huid gedood werden. Deze tekenimmuniteit is over te dragen op 

niet-immune konijnen als serum van tekenimmune konijnen wordt toegediend. Hierdoor weten 

we dat IgG-antilichamen een belangrijke rol spelen in tekenimmuniteit. Dit brengt ons tot één 

van onze centrale onderzoeksvragen; welke speekseleiwitten worden herkend door antilichamen 

van tekenimmune konijnen? Om speekseleiwitten te identificeren die worden herkend door 

antilichamen van tekenimmune konijnen – en dus een rol zouden spelen in tekenimmuniteit - 

hebben we het genetisch materiaal (RNA) van speekseleiwitten geïsoleerd uit speekselklieren 

van 1000 teken om dit vervolgens in te bouwen in gistcellen. Met deze techniek, genaamd Yeast 

Surface Display (YSD) technologie, hebben we miljoenen gistcellen zo gemodificeerd dat elke 

gistcel één bepaald speekseleiwit op de buitenkant van zijn membraan tot expressie brengt. Met 

behulp van gezuiverde IgG-antilichamen van de tekenimmune konijnen konden we vervolgens 

de gistcellen met een antigeen tekeneiwit op hun oppervlak uitselecteren met behulp van 

MACS- en FACS-sorting. Door het genetisch materiaal van het tekeneiwit afkomstig uit de 

IgG-bindende gistcel te sequencen wisten we welk tekeneiwit herkend werd door het 

immuunsysteem van de tekenimmune konijnen. Op deze manier hebben we een lijst met 

speekseleiwitten gegenereerd die herkend worden door IgG antilichamen van tekenimmune 

konijnen. Verschillende van deze eiwitten hebben we kunstmatig (recombinant) tot expressie 

gebracht in een fruitvlieg expressiesysteem, zodat we na het opzuiveren van deze eiwitten, 

experimenten konden uitvoeren en er konijnen mee konden immuniseren. We vonden dat als we 

konijnen immuniseerden met een combinatie van de door ons gemaakte recombinante 

tekeneiwitten, Ixodes scapularis nimfen minder goed konden voeden dan op controle konijnen. 

Ook laten we in hoofdstuk 4 zien dat rP8 (welke we in hoofdstuk 5 rTSLPI noemen nadat we 

het mechanisme hebben ontdekt), net als Salp15, Borrelia beschermt tegen doding door het 

complement systeem en dat rP23 (welke we in hoofdstuk 6 rTIX-5 noemen naar zijn functie) 

het stollingssysteem remt.  
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De lectine route van het complement systeem speelt een belangrijke rol in het uitschakelen van 

Borrelia  

We hebben in hoofdstuk 4 laten zien dat één van de eiwitten die we hebben 

geïdentificeerd met YSD uit tekenimmune konijnen Borrelia kon beschermen tegen 

complement-gemedieerde doding. Het complement systeem kan geïnitieerd worden door 3 

verschillende routes; de klassieke route, de alternatieve route en de lectine route. Activatie van 

het complement systeem kan niet alleen leiden tot directe doding van indringers, maar kan ook 

leiden tot verhoogde inflammatie, fagocytose en chemotaxie van immuuncellen. Door te 

onderzoeken welke route geremd werd door rP8 kwamen we erachter dat heel specifiek de 

lectine route geremd werd door het teken eiwit en hebben het eiwit daarom TSLPI (Tick 

Salivary Lectin Pathway Inhibitor) genoemd (hoofdstuk 5). Dit was een interessante ontdekking 

omdat men tot nu dacht dat alleen de klassieke en de alternatieve route belangrijk waren in het 

uitschakelen van Borrelia. Omdat ongeveer 25-33% van de bevolking een nauwelijks functionele 

MBL-lectine route heeft, zou het kunnen betekenen dat deze mensen meer kans hebben op het 

krijgen van de ziekte van Lyme na een beet van een Borrelia-geïnfecteerde teek. Hier wordt 

binnenkort verder klinisch onderzoek naar gedaan in het AMC. Door het mechanisme te 

onderzoeken hoe TSLPI de lectine route remt, kwamen we erachter dat het tekeneiwit de 

binding van lectines aan hun ligand voorkomt zodat complement activatie niet geïnitieerd kan 

worden via deze route. Toen we het TSLPI-eiwit in de teek uitschakelden door een 

ingewikkelde techniek toe te passen - RNA interferentie (RNAi) - zagen we dat Borrelia niet 

meer goed overgedragen konden worden van de teek naar de muis.  

 

Het is bekend dat verschillende muizensoorten niet tekenimmuun kunnen worden. Ondanks dat 

muizen een IgG-antilichaam respons tegen verschillende tekeneiwitten induceren na een aantal 

tekenbeten, kunnen teken ongestoord voeden op deze muizen. Toch wordt het overdragen van 

Borrelia enorm verstoord als Borrelia-geïnfecteerde teken een bloedmaaltijd hebben op deze 

muizen. Dit geeft opnieuw aan hoe belangrijk tekeneiwitten zijn voor Borrelia om succesvol de 

gastheer binnen te komen. Zo vonden we ook dat teken minder goed Borrelia konden opnemen 

en overdragen van en naar muizen als we deze muizen hadden geïmmuniseerd met het 

recombinant gemaakte TSLPI. De aanwezigheid van Borrelia in teken zorgde er ook voor dat 

teken de eerste 72 uur van hun bloedmaaltijd meer TSLPI aanmaakten vergeleken met Borrelia-

vrije teken. We laten zien dat tekenspeekseleiwit TSLPI een belangrijke rol speelt voor Borrelia 

om succesvol van de teek naar de gastheer te komen. Een belangrijke les hieruit is dat het 

mogelijk is om met behulp van het vaccineren tegen tekeneiwitten Borrelia transmissie 

voorkomen kan worden.  
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Het stollingssysteem  

Een ander, met behulp van YSD geidentificeerd eiwit, bleek het stollingssysteem zeer 

efficiënt te kunnen remmen. Omdat het stollingssysteem een zeer complex en geavanceerd 

systeem is, is het voor teken een uitdaging om dit plat te leggen. Als teken de huid 

binnendringen worden de huid met de daarin gelegen bloedvaatjes zo beschadigd dat het 

stollingssysteem van de gastheer direct geactiveerd wordt. Het stollingssysteem wordt 

geactiveerd door 2 verschillende routes; de contact activatie route en de tissue factor geïnitieerde 

route. Activatie van het stollingssysteem zorgt ervoor dat de wond zo snel mogelijk geneest en 

resulteert ook in directe activatie van het immuunsysteem. Het is voor de teek dus van groot 

belang dat het stollingssysteem niet geactiveerd wordt tijdens de bloedmaaltijd. In het speeksel 

van de teek zitten dan ook eiwitten die verschillende onderdelen van het stollingssysteem 

uitschakelen. Het uit de weg ruimen van verschillende antistollingseiwitten is hierdoor een 

aantrekkelijke vaccinatie strategie. Op deze manier zouden we kunnen voorkomen dat de teek 

een succesvolle bloedmaaltijd kan nemen waardoor vervolgens ziekteverwekkers ook niet meer 

kunnen worden overgedragen. Het is daarom van groot belang om antistollingseiwitten van de 

teek te identificeren. In hoofdstuk 6 laten we zien dat het door ons ontdekte eiwit rP23 het 

stollingssysteem van de gastheer na initiatie via zowel de contact activatieroute als de tissue 

factor route remt.  

 

Door te onderzoeken hoe dit tekeneiwit precies aangrijpt op het stollingssysteem kwamen we tot 

de ontdekking dat de activatie van factor V (FV) door factor Xa (FXa) werd geremd en om deze 

reden hebben we het tekeneiwit rP23 de naam rTIX-5 (Tick Inhibitor of factor Xa towards 

factor V) gegeven. Dit was een dogma-doorbrekende bevinding aangezien men tot nu toe altijd 

dacht dat FXa geen noemenswaardige rol speelt in de activatie van FV, maar dat factor IIa (FIIa, 

trombine) hiervoor verantwoordelijk was. Omdat er nooit een hulpmiddel of eiwit voorhanden is 

geweest om dit proces in detail te bestuderen heeft men met behulp van indirecte experimenten 

onterecht de conclusie getrokken dat FXa geen prominente rol speelt in de activatie van FV. Het 

remmende effect van rTIX-5 op het stollingsysteem is afhankelijk van negatief geladen 

fosfolipiden die normaal gesproken worden voorzien door geactiveerde bloedplaatjes en we laten 

ook zien dat de activatie van FII door FXa op het fosfolipiden membraan op een andere manier 

plaatsvindt dan de activatie van FV door FXa. Om het stollingssysteem onder controle te 

houden maakt ons lichaam verschillende fysiologische remmers aan zoals antitrombine (AT), 

tissue factor pathway inhibitor (TFPI), proteïne S en proteïne C. Ook fibrine is een belangrijke 

remmer en wordt daarom ook wel antitrombine I (ATI) genoemd. De natuurlijke 

stollingsremmers van de initiatiefase AT, TFPI, proteïne S en vooral fibrinogeen maakten 

rTIX-5 een veel potentere remmer van de bloedstolling wat laat zien dat de teek dankbaar 
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gebruik maakt van de door ons aangemaakte toch al aanwezige remmers. Daarnaast maakt de 

teek ook zelf additionele remmers van het stollingssysteem aan die het effect van TIX-5 

synergistisch zouden kunnen versterken. Door een deel van het stollingssysteem zelf na te 

bouwen met gezuiverde stollingsfactoren hebben we zien dat ook onder deze omstandigheden 

trombine generatie werd geremd door rTIX-5. In dit systeem was geen fibrinogeen toegevoegd 

wat betekent dat het remmende effect van rTIX-5 op de stolling niet compleet afhankelijk is van 

fibrinogeen. Deze resultaten laten zien dat de kleine spoortjes trombine die worden gevormd 

tijdens het begin van de initiatiefase van de stolling weg worden gevangen door fibrinogeen en 

voor een deel door andere fysiologische remmers zodat deze spoortjes trombine vervolgens geen 

FV kunnen activeren. Eerder onderzoek heeft inderdaad al aangetoond dat trombine sterk bindt 

aan fibrinogeen en dat deze binding de activatie van factor VIII (FVIII) door trombine 

tegengaat. Kortom, met behulp van rTIX-5 kwamen we erachter dat FXa dus cruciaal belangrijk 

is in het aanmaken van de eerste factor Va moleculen. 

 

Niet alleen het stollingssysteem van mensen maar ook het stollingssysteem van konijnen werd 

geremd door TIX-5. Door konijnen te vaccineren met TIX-5 konden we de rol van dit 

tekeneiwit bestuderen in het voeden van teken. Volwassen I. scapularis teken konden 

overduidelijk minder bloed opnemen van rTIX-5 gevaccineerde konijnen in vergelijking met 

teken die een bloedmaaltijd namen op controle konijnen, wat laat zien dat TIX-5 een cruciale 

rol speelt in het nemen van een bloedmaaltijd. Dit maakt TIX-5 een aantrekkelijk 

vaccinkandidaat om het succesvol voeden van teken te voorkomen en vaccinatie met daarbij nog 

andere antistollingseiwitten van de teek zou het voeden van teken en de overdracht van 

ziekteverwekkers als Borrelia helemaal kunnen blokkeren. Onderzoek naar TIX-5 heeft ons niet 

alleen inzicht gegeven over het antistollingsmechanisme van de teek maar heeft ons ook een 

belangrijke les geleerd over hoe ons eigen stollingssysteem werkt. 

 

Verhoogde aanmaak van tekeneiwitten in de aanwezigheid van Borrelia  

Het is bekend dat de aanwezigheid van Borrelia in de teek de expressie van 

tekeneiwitten kan beïnvloeden en dat dit in het voordeel kan werken voor Borrelia om succesvol 

de gastheer binnen te komen en te verspreiden. Om deze reden zijn wij ook geïnteresseerd in het 

identificeren van tekeneiwitten die minder of juist meer worden aangemaakt in de aanwezigheid 

van Borrelia. In hoofdstuk 7 hebben we met behulp van de “subtractive hybridization” techniek 

24 genen/eiwitten geidentificeerd die verhoogd tot expressie werden gebracht in de darm van 

Borrelia-geïnfecteerde teken tijdens de bloedmaaltijd van de teek. Eén van de eiwitten die 

verhoogd tot expressie werd gebracht, heeft een hoge homologie met een eiwit (Noduler) dat 

een belangrijke rol speelt in de immuunrespons van een vlinder en wordt daarnaast ook nog in 
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veel andere insectensoorten aangemaakt. Zonder dit eiwit is de vlinder erg vatbaar voor 

uiteenlopende infecties. Nadat we het homologe eiwit van de teek - genaamd ISNP (Ixodes 

Scapularis Noduler-like Protein) - recombinant hadden gemaakt vonden we dat dit eiwit kon 

binden aan Borrelia-spirocheten. Ondanks dat het eiwit meer tot expressie wordt gebracht in 

Borrelia-geïnfecteerde teken en dat het aan Borrelia bindt, wordt Borrelia niet uitgeschakeld door 

het immuunsysteem van de teek. Sterker nog, na het uitschakelen van het eiwit met behulp van 

RNA interferentie of immunisatie kan Borrelia de teek niet succesvol binnenkomen als deze teek 

een bloedmaaltijd neemt op een Borrelia-geïnfecteerde muis. Wellicht heeft dit te maken met 

een verstoorde kolonisatie van teken met andere micro-organismen, wat wij momenteel in 

samenwerking met Yale University aan het uitzoeken zijn. Het is niet goed bekend hoe het 

immuunsysteem van de teek precies werkt en waarom Borrelia wel kan overleven in Ixodes teken 

en niet goed in andere tekensoorten. Met dit onderzoek proberen we erachter te komen hoe de 

Borrelia-bacterie het immuunsysteem van de teek gebruikt om te overleven in de teek en 

voorkomt dat zij wordt uitgeschakeld. Bovendien is ISNP een interessant vaccinkandidaat 

omdat vaccinatie met dit eiwit niet alleen Borrelia acquisitie door teken kan voorkomen maar 

ook interfereert met de ontwikkeling van teken. 

 

De resultaten die zijn beschreven in dit proefschrift leveren een belangrijke bijdrage aan onze 

kennis op het gebied van het voeden van teken, Borrelia transmissie en hoe ons eigen 

immuunsysteem en stollingssysteem werkten. In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste 

bevindingen van het onderzoek besproken en bediscussieerd. Vaccineren met tekeneiwitten om 

zo een succesvolle bloedmaaltijd en daarbij de transmissie van ziekteverwekkers te voorkomen is 

een interessante strategie. Toekomstig onderzoek is nodig om additionele eiwitten van de teek te 

identificeren en te karakteriseren om zo een vaccin te ontwikkelen op basis van meerdere 

tekeneiwitten met als doel om het voeden van teken en de transmissie van de door teken 

overgedragen ziekteverwekkers te voorkomen. De vaccinatiestrategieën die we in dit proefschrift 

beschrijven kunnen ook worden toegepast om andere door vector overgedragen ziekten te 

voorkomen.




