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Samenvatting 

Humane granulocytaire ehrlichiose (HGE) is een recentelijk beschreven infectieziekte die 

men kan oplopen door een tekebeet. De verwekker is een gram-negatieve intracellulaire bacterie 

die overleeft in uitsluitend granulocyten, een subtype van witte bloedcellen. Dezelfde teek kan 

ook andere bacteriën overbrengen, bijvoorbeeld Borrelia burgdorferi, de verwekker van Lyme 

ziekte. In de veterinaire geneeskunde is al geruime tijd bekend dat ehrlichiose voorkomt bij o.a. 

honden, koeien en paarden. Voor de tweede wereldoorlog was de teek al verantwoordelijk 

gesteld voor het overbrengen van ehrlichiose (tick-borne fever) bij schapen in Engeland. De 

granulocytaire ehrlichiose is pas in 1994 voor het eerst bij de mens in de Verenigde Staten 

beschreven en ieder jaar worden daar meer gevallen geconstateerd, hoewel het totale aantal 

gevallen nog relatief gering is. Ook in Europa komt HGE voor. In een groep boswerkers in 

Zuid-Duitsland werd in 14% antilichamen gevonden tegen de HGE bacterie en in een groep 

patiënten met Lyme-ziekte was dat 11 %. Uit onderzoek in Zwitserland en Zweden blijkt dat ook 

daar dat sommige patiënten antilichamen hebben tegen HGE. En ook in België en Engeland zijn 

patiënten gerapporteerd. Het is zeker dat ook in Nederland de ziekte voorkomt, maar het is (nog) 

niet duidelijk hoe frequent. 

De symptomen van HGE beginnen vaak acuut en bestaan veelal uit koorts, hoofdpijn en 

spierkrampen. Op zich zijn deze klachten niet zo gemakkelijk te onderscheiden van een flinke 

griep, maar een recente tekebeet eraan voorafgaand (veelal in de zomermaanden, wanneer griep 

juist minder vaak voorkomt) zou kunnen wijzen op HGE. Daarbij komt nog dat de ernst van de 

klachten nogal kan variëren. Bij routine bloedonderzoek zijn vaak het aantal witte bloedcellen 

en bloedplaatjes verlaagd en de diagnose HGE kan in sommige gevallen snel gesteld worden, als 

bij microscopisch onderzoek bacteriën in de granulocyten worden waargenomen. Behandeling 

met het antibioticum doxycycline resulteert in de meeste gevallen tot een snel en volledig herstel. 

Weliswaar worden HGE en Lyme-ziekte door dezelfde teek overgebracht, maar de klinische 

beelden vertonen verder weinig overeenkomst. Bijvoorbeeld, terwijl Lyme-ziekte nogal eens 

gepaard gaat met een huidreactie oftewel erythema migrans, komt dit bij HGE zelden voor. In 

de meeste gevallen zal het dus niet zo moeilijk zijn om beide ziektebeelden uit elkaar te houden. 
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In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van verschillende aspecten van het 

onderzoek naar de HGE bacterie. Na een inleiding wordt eerst ingegaan op de vraag hoe vaak de 

ziekte voorkomt. Vervolgens wordt de ontwikkeling beschreven van een laboratorium test, de 

zogenaamde immunoblottest, voor serologische diagnose. Deze test is gebaseerd op de detectie 

van antichamen tegen de HGE bacterie in het bloed van de patiënt. Eén van de bacteriële 

eiwitten, HGE-44 genaamd, is in meer detail onderzocht en zou mogelijk kunnen worden 

toegepast als ingrediënt voor een vaccine. Om een vaccine te kunnen testen is eerst een 

proefdiermodel voor HGE in muizen ontwikkeld en dat is vervolgens getest met geïnactiveerde 

HGE bacteriën. In de meeste gevallen blijkt dat deze vaccinatie inderdaad bescherming biedt in 

muizen. Vervolgens wordt geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom de HGE 

bacterie in granulocyten overleeft. Normaal gesproken zijn granulocyten immers betrokken bij 

de immunologische afweer tegen infecties. Ten slotte wordt besproken wat de consequenties van 

de resultaten zijn en wat dit betekent voor verder onderzoek in de toekomst. 

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven over de meest belangrijke ehrlichia 

bacteriën, beginnend met een historisch overzicht, gevolgd door een bespreking van de huidige 

classificatie en de kennis van zaken tot nu toe. Kortgenomen, een aantal micro-organismen is in 

staat via teken bepaalde zoogdieren te infecteren en na verloop van tijd, gedurende een volgende 

tekenbeet, belanden deze bacteriën weer in een teek en begint de cyclus weer opnieuw. Het is 

dus van belang voor de bacterie dat de gastheer (teek of zoogdier) niet bezwijkt ten gevolge van 

de infectie, voordat de bacterie de kans heeft om naar de volgende gastheer over te stappen. Als 

mensen gebeten worden door een teek kunnen ze dus ook geïnfecteerd raken, maar vanuit het 

oogpunt van het micro-organisme is de mens meestal een 'doodlopende weg'. Immers, de meeste 

mensen lopen niet dag-in dag-uit in de vrije natuur om vaak genoeg gebeten te worden door 

teken. Het is niet verwonderlijk dat met name veterinair geneeskundigen een belangrijke rol 

hebben gespeeld in het onderzoek van deze ziekteverwekkers. Een aantal van deze 

ziektebeelden was in de veterinaire literatuur beschreven ruim voordat ze ook bij de mens 

herkend werden. 

Vervolgens wordt de vraagstelling en de rationale van dit proefschrift behandeld. De 

centrale vragen die in dit proefschrift aan de orde komen zijn: 1) Hoe vaak komt ziekte voor in 
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een gebied met veel teken die de HGE bacterie overbrengen, 2) Wat is de antilichaamreactie na 

infectie en welke bacteriële eiwitten zijn hierbij betrokken, 3) Kan immunisatie met 

geïnactiveerde HGE bacteriën bescherming bieden tegen infectie, en 4) Via welk mechanisme 

ontwijkt de HGE bacterie destructie binnen de granulocyten? Aan de hand van de 

onderzoeksresultaten wordt gepoogd deze vragen te beantwoorden. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van het volgende onderzoek: bij alle 

potentiële HGE patiënten in Connecticut over een periode van twee jaar wordt het bloed 

onderzocht op antilichamen tegen de HGE bacterie. Een totaal van 512 monsters van 375 

patiënten wordt onderzocht. In 33 (8.8 %) patiënten wordt een positief resultaat gevonden. Dat 

binnen de groep van onderzochte personen ook andere, door teken overgebrachte infecties zijn 

vastgesteld is geen echte verrassing. De boodschap van dit onderzoek is dan ook dat meerdere 

micro-organismen verantwoordelijk kunnen zijn voor een infectie na een tekebeet. 

In hoodfstuk 3 wordt onderzocht wat de humorale respons ofwel antilichaam productie is 

na infectie met de HGE bacterie met behulp van de immunoblot methode. Vervolgens wordt 

deze procedure toegepast in een test om een mogelijke HGE infectie te kunnen verifiëren. Het 

blijkt dat in alle patiënten er een sterke antilichaamreactie is tegen een bepaald HGE eiwit met 

een moleculaire massa van 44 kDa. Dit eiwit wordt aan verder onderzoek onderworpen zoals 

besproken in hoofdstuk 5. Dat de immunoblottest soms tot overwachtte kruisreactiviteit met 

antilichamen tegen andere bacteriën kan leiden noopt tot behoedzame interpretatie, zoals is 

weergegeven in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 behandelt het doneren van een antigeen (het 44 kDa eiwit) van de HGE 

bacterie dat vrijwel altijd een sterke immuun respons veroorzaakt. Dit gen codeert voor een 

membraan eiwit en het is nu mogelijk om dit eiwit in grote hoeveelheden te produceren voor tal 

van toepassingen. Vereenvoudiging van de laboratorium diagnostiek ligt nu binnen handbereik 

en studies naar de toepassing als een mogelijk vaccine kunnen nu worden gestart. Voorts blijkt 

nu dat dit gen tot een familie van soortgelijke ofwel homologe genen behoort. Deze ontdekking 

brengt de vraag met zich mee wat de reden van bestaan is van zo'n familie homologe genen. In 

Anaplasma marginale, een nauw verwant organisme dat rode bloedcellen in koeien infecteert en 

ook overgebracht wordt door teken, blijkt nu ook zo'n familie te bestaan. In de general 

discussion wordt een aantal mogelijkhe verklaringen voor deze feiten besproken. Een voor de 
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hand liggende verklaring zou kunnen zijn dat de HGE bacterie telkens een ander gen in de 

familie gebruikt om zo constant het bijbehorende eiwit op het bacterie oppervlak the variëren: 

dezelfde bacterie maar steeds in een ander jasje om zo het afweersysteem te omzeilen. 

Om HGE beter te kunnen bestuderen is een proefdiermodel in muizen ontwikkeld en is 

beschreven in hoofdstuk 6. Het blijkt dat ook in muizen het granulocytenaantal tijdelijk is 

verlaagd tijdens acute infectie. De HGE bacterie kan voor een aantal weken in het bloed worden 

aangetoond maar daarna zijn de bacteriën grotendeels verdwenen. De vraag nu is of de 

organismen geheel zijn verdwenen of dat ze zich misschien ergens schuilhouden. Dit moet in de 

toekomst verder uitgezocht worden. 

Vaccinatie met geïnactiveerde bacteriën bewerkstelligt immuniteit in muizen en wordt 

behandeld in hoofdstuk 7. Niet alleen beschermt vaccinatie in de meeste gevallen tegen infectie 

wanneer geïnfecteerde teken op de muizen worden geplaatst maar het blijkt zelfs dat muizen, 

passief geïmmunizeerd met antilichamen, niet geïnfecteerd raken. Een volgende stap is nu om 

het gedoneerde eiwit te testen als een mogelijke vaccine. Deze onderzoekingen zijn op dit 

moment gaande. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op een fundamentele kwestie in de 

microbiologie dat tal van onderzoekers op dit gebied bezig houdt: hoe ontwijkt en overleeft een 

micro-organisme het immuun systeem? In het geval van HGE zijn de bacteriën op een nog niet 

geheel opgehelderde wijze in staat om in de granulocyten te overleven. In dit opzicht is de HGE 

bacterie uniek want er is geen enkele ander organisme bekend dat uitsluitend granulocyten 

uitkiest om in te overleven. Wel zijn er andere organismen die in cellen van het immunsysteem 

overleven, zoals HIV dat bepaalde T cellen (een ander type witte bloedcellen) infecteert en de 

TBC bacterie die in macrofagen (letterlijk: grote eters, de grote opruimers van het 

afweersysteem) kan overleven. Het fenomeen dat micro-organismen zich schuilhouden in juist 

die cellen die betrokken zijn bij de afweer is dus op zich niets nieuws, maar de manier waarop ze 

dat doen is voor elke bacterie weer anders. Het onderzoek wijst uit dat de HGE bacteriën in staat 

zijn om de normale route naar de lysosomen (dit zijn gespecialiseerde organeilen in de cel die 

normaal gesproken de bacteriën moeten vernietigen) te blokkeren. 

De resultaten in de voorafgaande hoofdstukken worden in de context geplaatst met de 

bevindingen van andere onderzoekers en besproken in de general discussion in hoofdstuk 9. Er 
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wordt een aantal mogelijke verklaringen voor de gevonden resultaten gegeven met suggesties 

voor verder onderzoek om die verklaringen te toetsen. Verder worden enige opmerkingen 

gemaakt met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen in het HGE onderzoek en de 

relevantie voor de Nederlandse samenleving. Dat HGE ook in Nederland voorkomt is zeer 

recentelijk bewezen: Kort nadat een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 

de auteur van dit proefschrift was verschenen, waarin op de mogelijkheid van HGE werd 

gewezen, werd voor het eerst de diagnose van HGE bij een patiënt in Nederland gesteld! De 

laboratorium technieken zijn nu beschikbaar om de klinische diagnose met bloedonderzoek te 

bevestigen. Ten slotte, er is behalve de Lyme-bacterie en de HGE bacterie nog een derde micro

organisme, Babesia genaamd, dat rode bloedlichaampjes infecteert, en óók door teken wordt 

overgebracht. In Nederland is (nog) geen geval van infectie bij mensen gerapporteerd, maar wel 

bij dieren. Het ligt voor de hand om bewaarde bloedmonsters van patenten met Lyme-ziekte te 

onderzoeken op antilichamen tegen Babesia om te kijken hoe reëel deze mogelijkheid is. 
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