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Chlamydia is de meest voorkomende 
bacteriële seksueel overdraagbare 
aandoening (SOA) ter wereld. In Nederland 
komt deze aandoening vooral voor onder 
heteroseksuele volwassenen onder de 
25 jaar, bepaalde migrantengroepen en 
mannen die seks hebben met mannen 
(MSM). Onder deze laatste groep is er 
sinds 2003 ook een uitbraak gaande van 
een agressievere vorm van chlamydia, 
die lymphogranuloma venereum (LGV) 
veroorzaakt. Een infectie met Chlamydia 
trachomatis, de bacterie die chlamydia 
veroorzaakt, is vaak asymptomatisch, maar 
kan ook leiden tot late complicaties zoals 
pelvic inflammatory disease. Ook kan men 
door deze infectie vatbaarder zijn voor een 
HIV-infectie. Vanwege zijn hoge prevalentie 
is chlamydia een groot maatschappelijk 
probleem, zowel in economisch opzicht 
als voor de publieke gezondheid. Een 
verbeterd inzicht in de verspreiding van 
C. trachomatis zal leiden tot verbeterde 
screening- en preventieprogramma’s en zal 
dit maatschappelijke probleem daardoor 
verlichten. Dit inzicht kan verkregen 
worden door onderscheid te maken tussen 
klinisch, biologisch en epidemiologisch 
verschillende stammen met behulp van 
verschillende typeringsmethoden. Door 
deze methoden toe te passen binnen 
grote epidemiologische studies, kunnen 
de verspreidingspatronen van deze 
verschillende stammen worden bepaald.

 

Samenvatting
In hoofdstuk 2 werd een nieuw ontwikkelde 
diagnostische test, de pmpH real time 
PCR, geëvalueerd. Deze kan gebruikt 
worden om onderscheid te maken tussen C. 
trachomatis stammen die LGV veroorzaken 
en urogenitale stammen die dat niet doen. 
Deze nieuwe test had dezelfde sensitiviteit 
als andere gangbare testen en geen van de 
LGV-stammen werd gemist. Ook werd de 
verdeling van genovars (subtypes van C. 
trachomatis) onder de urogenitale stammen 
onderzocht die waren gevonden in rectum 
monsters van MSM. Daarnaast werd 
bekeken hoe vaak er meerdere LGV- en 
urogenitale stammen voorkomen in deze 
samples. Onder de urogenitale stammen 
werden de genovars G, D en J het vaakst 
gevonden. In 6% van de LGV gevallen werd 
er ook een urogenitale stam aangetroffen.

 
In hoofdstuk 3 werd onderzocht welke 
van de hoge resolutie typeringsmethoden 
het meest geschikt is voor de moleculair 
epidemiologische analyse van transmissie 
patronen van C. trachomatis in seksuele 
netwerken. De conventionele ompA 
typering van C. trachomatis werd vergeleken 
met twee gepubliceerde hoge resolutie 
typeringsmethoden: multilocus sequence 
typing (MLST) en multilocus variable-
number tandem-repeat (VNTR) analysis 
(MLVA). Deze methoden zijn aangepast 
door gebruik te maken van kortere 
doelregio’s en genestelde amplificaties, 
zodat ze meer geschikt zijn voor klinische 
monsters. De MLST, MLVA en een 
combinatie van beide technieken hadden 
alle drie een discriminatory index (D) tussen 
0,95 en 0,99. Dit komt overeen met de 
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richtlijnen voor moleculair epidemiologische 
studies. Het onderscheidend vermogen van 
deze hoge resolutie typeringsmethoden is 
veel groter dan dat van ompA genotypering 
(D=0,78). Hoewel de gebruikte methoden 
een gelijkwaardige resolutie hadden, werden 
de MLVA data onzekerder naarmate de 
lengte van de repeteerstukjes toenam. 
Hierdoor werd het moeilijk om de data op 
een juiste manier te interpreteren. Om deze 
reden werd ervoor gekozen om de verdere 
moleculair epidemiologische studies te doen 
met de aangepaste MLST methode.

 
In Hoofdstuk 4 werd gekeken naar de met 
de MLST methode gevonden verschillen in 
C. trachomatis stammen die voorkomen bij 
MSM en bij heteroseksuelen. Met behulp 
van ompA genovar typering werden onder 
heteroseksuelen voornamelijk infecties met 
genovars E, F en D gevonden, terwijl MSM 
hoofdzakelijk infecties met genovars D, G 
en J hadden. De verschillen werden veel 
duidelijker wanneer MLST werd gebruikt. 
Er werden acht verschillende clusters 
gevonden, die elk uit 10 tot 128 monsters 
bestonden. Vier van deze clusters bestonden 
voor 90% tot 100% uit monsters van MSM 
en behoorden tot de genovars D, G, J en 
L2b. De andere vier clusters bestonden 
voornamelijk (87%-100%) uit monsters 
van heteroseksuelen, waarbij de genovars D, 
E, F, I en J werden gevonden. De clusters 
die bij MSM voorkwamen waren genetisch 
veel minder divers dan de heteroseksuele 
clusters.

Om de geografische variatie te 
onderzoeken werden monsters onderzocht 
van MSM uit Nederland, Zweden en 

de Verenigde Staten. Daarnaast werden 
monsters van vrouwen uit Nederland 
en Zweden bekeken. De verdeling van 
urogenitale stammen die werd gevonden 
onder de MSM uit Nederland leek sterk 
op de verdeling van monsters die gevonden 
werd onder de MSM uit Zweden en de 
Verenigde Staten. Tussen de vrouwen uit 
Nederland en Zweden waren de verschillen 
veel groter. Deze relatie tussen seksuele 
oriëntatie en specifieke genetische varianten 
zou zowel kunnen worden verklaard door 
weefsel tropisme als door epidemiologische 
netwerkstructuren.

Als laatste werd bepaald of de 
verschillende C. trachomatis stammen 
gekoppeld waren aan specifieke 
subpopulaties binnen de MSM. Hiervoor 
werd gekeken naar verschillen in 
demografie, seksueel risico gedrag, seksuele 
partnerschappen en levenswijze van mannen 
die tot verschillende clusters behoorden. 
Er werden geen associaties gevonden 
tussen bepaalde urogenitale stammen en 
leeftijd, etniciteit, levenswijze, partner 
eigenschappen of seksueel gedrag. Ook 
werden er verschillende C. trachomatis 
stammen gevonden bij dezelfde mannen 
tijdens afzonderlijke consulten en werden 
er verschillende stammen gevonden op 
verschillende anatomische locaties bij 
dezelfde mannen tijdens één consult. De 
verdeling van de verschillende clusters 
leek ook niet te veranderen gedurende 
de tijd. Daarom werd geconcludeerd 
dat er meerdere C. trachomatis stammen 
endemisch voorkomen binnen de totale 
MSM populatie. Er werden wel associaties 
gevonden als er onderscheid werd gemaakt 
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tussen stammen die geassocieerd waren 
met MSM en met heteroseksuelen. MSM 
die geïnfecteerd waren met een stam die 
geassocieerd was met heteroseksuelen waren 
vaker jonger en gaven vaker aan seks te 
hebben gehad met een vrouw.

 
In Hoofdstuk 5 werd onderzocht of 
Surinaamse migranten een brugpopulatie 
vormen in verspreiding van chlamydia 
tussen Suriname en Nederland. De mate 
van seksueel contact werd onderzocht 
van deze groep met de autochtone 
bevolking van Suriname en Nederland. 
Ook werd de verdeling van C. trachomatis 
stammen binnen deze migrantengroep 
vergeleken met die van Surinaamse en 
Nederlandse autochtone bevolking. In 
Nederland werd veel seksueel contact tussen 
Surinaamse migranten en de Nederlandse 
autochtone bevolking gerapporteerd. 
Ook was er veel seksueel contact tussen 
Surinaamse migranten en de Surinaamse 
autochtone bevolking. Er werd echter 
geen bewijs gevonden dat stammen die 
veel voorkwamen in Nederland werden 
verspreid via Surinaamse migranten naar 
de Surinaamse autochtone bevolking of 
vice versa. De verdeling van C. trachomatis 
stammen die werd gevonden onder de 
Surinaamse migranten verschilde van 
zowel de verdeling van stammen onder 
de Surinaamse als onder de Nederlandse 
autochtone bevolking. Deze verdeling was 
geen tussenvorm van de onderverdeling van 
beide autochtone bevolkingen. Ook werden 
er geen verschillen gevonden in de verdeling 
van C. trachomatis onder deelnemers die 
aangaven seksueel contact te hebben gehad 

met iemand van een andere bevolkingsgroep 
en deelnemers die aangaven dat niet te 
hebben gehad.

Tevens werden de determinanten bepaald 
voor chlamydia in Suriname, zoals etniciteit 
en het hebben van seksueel contact met 
iemand van een andere etnische afkomst. 
Ook werden verspreidingspatronen 
en seksuele netwerken blootgelegd 
door gebruik te maken van moleculair 
epidemiologische netwerkanalyses. Leeftijd, 
etniciteit en plaats van werving verschilden 
significant tussen mensen die wel en 
geen chlamydia hadden. Deelnemers van 
Creoolse en Javaanse afkomst bleken vaker 
besmet. Hoewel seksueel contact met 
iemand van een andere etnische afkomst 
significant verschilde per etniciteit, was 
dit geen onafhankelijke determinant voor 
chlamydia. Hoewel de proporties van 
de verschillende bevolkingsgroepen per 
cluster verschilden, werden alle belangrijke 
bevolkingsgroepen gevonden in elk 
van de drie C. trachomatis clusters. Het 
verschil in chlamydia prevalentie tussen de 
verschillende groepen kon derhalve niet 
verklaard worden door seksueel contact met 
mensen van een andere etnische afkomst.

Tenslotte werd het effect van geografische 
afstand onderzocht op de verdeling van C. 
trachomatis genotypen. Dit werd gedaan 
door stammen die gevonden werden bij 
heteroseksuelen uit Nanjing (China) te 
vergelijken met die van heteroseksuelen 
uit Amsterdam. De meeste van deze 
stammen waren karakteristiek voor Nanjing, 
maar sommige clusterden met stammen 
uit Nederland. Dit toont aan dat er 
geografische variatie binnen C. trachomatis 
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bestaat welke voorheen niet kon worden 
aangetoond.

 
In de algehele discussie van dit proefschrift 
werden de belangrijkste bevindingen 
besproken, en werden, gebaseerd op 
recente literatuur, aanbevelingen gedaan 
voor toekomstig onderzoek. MSM en 
heteroseksuelen hebben elk hun eigen 
specifieke C. trachomatis stammen. 
Stammen die geassocieerd waren met MSM 
vertoonden minder variatie vergeleken 
met stammen die geassocieerd waren 
met heteroseksuelen. Bij heteroseksuelen 
varieerde de verdeling van stammen tussen 
landen en binnen bevolkingsgroepen in een 
land. Deze variatie was afwezig bij MSM. 
Deze verschillen zouden zowel verklaard 
kunnen worden door biologische verschillen 
tussen de C. trachomatis stammen die bij 
de twee risicogroepen voorkomen, als door 
verschillen tussen de verspreidingsnetwerken 
van deze risicogroepen. Toekomstig 
onderzoek zou zich moeten richten op 
het ontrafelen van de oorzaak van deze 
verschillen. Daarnaast zal gekeken moeten 
worden hoe deze bevindingen kunnen 
leiden tot verbeterde screening- en 
preventieprogramma’s.


