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SAMENVATTING 

Neisseria meningitidis, ofwel de meningokok, is een bacterie die in de neus- en keelholte van 

de mens leeft, doorgaans zonder dat deze gastheer daar iets van merkt. Gemiddeld 10 tot 20 

procent van de bevolking draagt deze bacterie voor enige tijd bij zich. In 500 tot 600 gevallen 

per jaar weet de bacterie door te dringen in de bloedbaan of in de hersenen van de gastheer 

met sepsis (bloedvergiftiging) of meningitis (hersenvliesontsteking) tot gevolg. Dit zijn 

ernstige ziekten, die de dood of ernstige restverschijnselen (verlies van gehoor of 

gezichtsvermogen, amputatie van lichaamsdelen) tot gevolg kunnen hebben. 

Sinds 1980 heeft een verdrievoudinging van het aantal gevallen van meningokokkenziekte in 

Nederland plaatsgevonden. Eén stamcluster, de zogenaamde lineage III, is verantwoordelijk 

voor deze toename. In 1993 zijn stammen van dit cluster gevonden in Nieuw Zeeland, waar 

zij een epidemie veroorzaakten, en onlangs zijn ook lineage III stammen in een groot aantal 

Europese landen geïdentificeerd. Hieruit blijkt, hoe belangrijk het is om verschillende N. 

meningitidis isolaten te kunnen onderverdelen: de ene N. meningitidis stam kan blijkbaar 

beter ziekte veroorzaken dan de andere. Aangezien de methode waarmee Neisseria 

meningitidis eerder werd getypeerd vrij omslachtig en kostbaar was, werd de snellere en 

goedkopere RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) typeringsmethode ontwikkeld en 

gevalideerd voor deze bacterie, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Uit de vergelijking van de RAPD data met resultaten van andere typeringsmethoden, bleek 

dat voor een bepaalde subgroep van N. meningitidis de uitwisseling van DNA maar een heel 

geringe bijdrage leverde aan de variatie van deze bacteriën. 

Mede dankzij de RAPD typeringsmethode kon de antigene variatie van het belangrijkste 

immunogene buitenmembraaneiwit binnen bovengenoemd stamcluster bestudeerd worden. 

Hierbij bleek dat het aantal patiëntenisolaten dat behoort tot lineage III groter was dan 

voordien werd aangenomen, aangezien met de gebruikelijke serologische typeringsmethode 

antigene varianten binnen dit stamcluster niet als lineage III stammen geïdentificeerd werden. 

Teneinde te onderzoeken welke genen betrokken zijn bij het hypervirulente karakter van het 

lineage III stamcluster, werd een geavanceerde moleculair biologische techniek 

(Representational Difference Analysis) toegepast. Hiermee werden DNA-sequenties 

geïdentificeerd, die specifiek zijn voor het lineage III stamcluster. Deze sequenties kunnen 

een identificatiemiddel vormen voor bovengenoemd hypervirulent stamcluster, hetgeen van 

belang is voor snelle stam-karakterisatie en voor epidemiologie. Tevens is het mogelijk dat de 

genen, die door de stam-specifieke DNA sequenties worden gecodeerd, op enigerlei wijze 

betrokken zijn bij het hypervirulente karakter van dit stamcluster (Hoofdstuk 5). 

De gevonden lineage Ill-specifieke sequenties bevinden zich in een gedeelte van het genoom 

dat een drietal genen bevat. Deze coderen voor het NmeSI restrictie-modificatie systeem, 

bestaand uit een restrictie endonuclease, methyltransferase en een controle element. Met 

behulp van overexpressie van het methyltransferase in Escherichia coli, werd de 
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herkenningssequentie 5'-AGTACT-3' van het methyltransferase geïdentificeerd. Op basis 

van restrictie-experimenten bleek dat het DNA van lineage III stammen op deze sequentie 

inderdaad gemethyleerd is (Hoofdstuk 6). Voor het controle element werden 

herkenningssequenties gepostuleerd, mede op basis van vergelijking met de BglU en Smal 

restrictie modificatie systemen (Hoofdstuk 7). 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 de clonaliteit van serogroep A stammen bediscussieerd, en de 

rol van natuurlijke transformatie voor N. meningitidis in het algemeen. Daarnaast wordt nader 

ingegaan op de mogelijke invloed van restrictie modificatie systemen op clonaliteit, en die 

van NmeSl in lineage III in het bijzonder. 
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