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Stellingen 

1. Het gebruik van de 16S ribosomale DNA sequenties om phylogenetische verwantschap van 

bacteriën aan te tonen is van onschatbare waarde. Toepassing van deze methode voor 

laboratorium diagnostiek kan echter tot verkeerde conclusies leiden. 

2. Sommige Ehrlichia soorten zoals E. canis en A. marginale kunnen bij dieren een chronische 

infectie veroorzaken. De mogelijkheid dat dit ook het geval is voor de bacterie die humane 

granulocytaire ehrlichiose veroorzaakt moet worden overwogen. 

3. De grote mate van overeenkomst tussen de sequenties van de MSP-2 familie in A. marginale 

en de hge-44 familie in de verwekker van humane granulocytaire ehrlichiose, doet 

vermoeden dat antigene variatie ook zou kunnen voorkomen bij het laatstgenoemde micro

organisme. 

4. Als de bacterie die humane granulocytaire ehrlichiose veroorzaakt inderdaad gebruik maakt 

van antigene variatie door differentiële expressie van hge-44 homologen, moet men rekening 

houden met het feit dat immunisatie met slechts één hge-44 homoloog wellicht geen 

volledige bescherming biedt tegen een op natuurlijke wijze verkregen infectie. 

5. Onderzoek van de Ehrlichia bacterie kan meer inzicht verschaffen in de mechanismen die 

verantwoordelijk zijn voor de eliminatie van bacteriën door granulocyten. 

6. Het patenteren van gedoneerde DNA sequenties met potentieel commerciële waarde is 

enorm toegenomen en is omgekeerd evenredig met de mate van vrije uitwisseling (i.e. zonder 

voorwaarden) ervan tussen wetenschappers. 

7. Als medici meer kennis hadden genomen van de veterinaire literatuur zouden verscheidene 

infectieziekten bij de mens eerder zijn herkend en beschreven. 

8. Het is niet uitgesloten dat in Nederland teken behalve de verwekkers van de ziekten van 

Lyme en humane granulocytaire ehrlichiose ook Babesia spp. kunnen overbrengen naar de 

mens. 
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