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Over de teek voor de leek

Interacties tussen teek, gastheer en pathogeen in de ziekte van Lyme

Lyme borreliose, ofwel de ziekte van Lyme, is een ziekte die wordt veroorzaakt door de spiraalvormige 
bacterie Borrelia (B.) burgdorferi, die voornamelijk wordt overgebracht door Ixodes teken [1–3]. 
Het wel of niet ontstaan van ziekteverschijnselen na infectie met deze bacterie is afhankelijk van 
een aantal specifieke interacties tussen de teek, de gastheer en de bacterie (pathogeen) [4]. In dit 
proefschrift ontrafelen en beschrijven wij het moleculaire mechanisme achter enkele van dergelijke, 
nog niet eerder beschreven, interacties. 
 
hoofdstuk 1 dient als een inleiding tot dit proefschrift en beschrijft reeds bekende interacties 
tussen de teek, de gastheer en B. burgdorferi en hoe deze het beloop van de ziekte van Lyme zouden 
kunnen beïnvloeden. Wij bediscussiëren hoe eiwitten in tekenspeeksel het immuunsysteem van 
de gastheer kunnen aantasten en wat hiervan de gevolgen zijn voor, enerzijds het bloedmaal van 
de teek en anderzijds de overdracht van micro-organismen van de teek naar de gastheer. Ook 
behandelen wij de meest prominente specifieke directe interacties tussen Borrelia en de teek, 
maar ook tussen Borrelia en de gastheer, en de rol die deze interacties spelen in het beloop van B. 
burgdorferi infectie. Dit proefschrift is onderverdeeld in vier delen, waarbij in deel I tot en met III 
achtereenvolgens nieuwe interacties tussen teek en gastheer; teek en pathogeen; en pathogeen en 
gastheer worden besproken. In deel IV bediscussiëren wij eventuele afgeleiden van ons en verwant 
onderzoek en de mogelijke implicaties voor de dagelijkse klinische praktijk.

dEEL I: Interacties tussen teek en gastheer

Teken voeden meerdere dagen op hun gastheer om een bloedmaal te verkrijgen. Dit zou de gastheer 
ruim voldoende tijd moeten geven om een adequate afweerreactie tegen de teek te ontwikkelen [5]. 
Echter, de teek heeft op haar beurt verschillende mechanismen ontwikkeld om de afweerreactie 
van de gastheer te moduleren [6–13,13–17]. Opmerkelijk genoeg leidt het onderdrukken van de 
afweer van de gastheer door de teek tot een efficiëntere overdracht van verschillende pathogenen 
van de teek naar de gastheer [18,19]. 

De groep van professor Fikrig van Yale University heeft enkele functioneel belangrijke eiwitten 
geïdentificeerd in de speekselklier van de frequent in Amerika voorkomende teek, Ixodes (I.) 
scapularis [20,21]. Eén van deze eiwitten werd alleen geproduceerd door voedende en niet door 
vastende teken. Dit eiwit, dat vanwege zijn moleculaire grootte van 15 kilodalton (kDa) Salp15 
(salivary protein of 15 kDa) werd genoemd, vertoonde een milde gelijkenis met Inhibin A, een 
humaan eiwit dat tot een familie van afweeronderdrukkende eiwitten behoort. Dit bracht ons 
ertoe om in dit deel van het proefschrift de eventuele afweeronderdrukkende capaciteiten van dit 
tekenspeekseleiwit Salp15 te onderzoeken.

hovius binnenwerk_23125.indd   231 03-02-2009   15:19:27



232

Over de teek voor de leek

Als men het afweer- of immuunsysteem zou willen onderverdelen in twee onderdelen, dan zou 
dat kunnen door het onderscheiden van een snel, aangeboren aspecifiek afweersysteem aan de 
ene kant, en een trager, doch specifieker, verworven afweersysteem aan de andere kant. Eén 
van de belangrijkste cellen van het verworven immuunsysteem zijn de zogenaamde T-cellen. In 
hoofdstuk 2 demonstreren wij hoe Salp15 de activatie van T-cellen inhibeert [22] en hiermee het 
ontwikkelen van een adequate immuunreactie tegen de teek zou kunnen voorkomen. Recentelijk 
heeft de groep van Professor Anguita van de University of Massachusetts deze bevinding uitgediept 
en het moleculaire mechanisme achter deze T-cel onderdrukking ontrafeld [23,24].

In hoofdstuk 3 onderzochten wij het effect van Salp15 op een andere belangrijke cel van het 
immuunsysteem, de zogeheten dendritische cel [25]. Dendritische cellen zou men kunnen 
karakteriseren als de verkenners van het immuunsysteem. Deze cellen zijn onder andere gesitueerd 
in de huid, waar zij dienen als een brug tussen het aangeboren en het verworven immuunsysteem. 
Wij tonen in hoofdstuk 3 aan, dat Salp15 ook de activatie van dit type cel remt. Tevens beschrijven 
wij het mechanisme hierachter tot in de moleculaire details [25].

Onderdrukking van het afweersysteem van de gastheer door eiwitten in tekenspeeksel draagt 
niet alleen bij aan het verkrijgen van een succesvol bloedmaal door de teek maar ook aan de 
overdracht van Borrelia van de teek naar de gastheer. De reden hiervoor ligt in het feit dat locale 
onderdrukking van het afweersysteem door tekenspeeksel de plek van de tekenbeet een minder 
vijandige omgeving maakt voor zowel de teek als voor B. burgdorferi. Naast een beter begrip van de 
complexe interacties tussen teek en gastheer gedurende het bloedmaal van de teek, kan onderzoek 
als beschreven in dit deel van het proefschrift, ook leiden tot de ontdekking en ontwikkeling van 
nieuwe ontsteking- of afweeronderdrukkende middelen. Onderzoek naar een dergelijke toepassing 
wordt momenteel uitgevoerd in het Academisch Medisch Centrum (AMC).

dEEL II: Interacties tussen teek en pathogeen

In Europa wordt de ziekte van Lyme voornamelijk overgebracht door de schapenteek, Ixodes 
(I.) ricinus, terwijl in Amerika de ziekte voornamelijk wordt overgebracht door de hertenteek, I.  
scapularis. Het tekenspeekseleiwit Salp15 werd initieel geïdentificeerd in I. scapularis. In hoofdstuk 
4 tonen wij echter aan, dat de Europese teek vergelijkbare eiwitten in haar speeksel heeft. Wij 
doopten deze eiwitten Salp15 Iric-1, -2 en -3, waarbij Salp15 Iric-1 de meeste gelijkenis vertoonde 
met I. scapularis Salp15. 

Recentelijk is door Ramamoorthi en collega’s aangetoond dat de interactie tussen teek, gastheer en 
B. burgdorferi nog ingewikkelder is dan voorheen voor mogelijk werd gehouden. Zij lieten namelijk 
zien, dat Salp15 in de speekselklier van de I. scapularis teek, bindt aan een eiwit op het oppervlak van 
B. burgdorferi, het zogenaamde Outer surface protein (Osp) C [26]. Aangezien Borrelia, zowel in de 
speekselklier als vroeg in het beloop van de infectie, op zijn gehele oppervlak veel van deze OspC 
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moleculen heeft, zorgt deze binding voor een soort jasje van Salp15 - analoog aan Harry Potter´s 
invisibility cloak - waardoor antilichamen de bacterie niet meer kunnen herkennen en niet meer 
kunnen doden. Het fascinerende aan deze bevinding is, dat teken die Borrelia met zich meedragen 
meer Salp15 maken dan teken die dat niet doen. Er lijkt een wederzijds voordeel te bestaan, dat 
het gevolg is van miljoenen jaren van co-evolutie; blijkbaar induceert Borrelia de productie van 
Salp15 door de teek, wat enerzijds gunstig is voor de teek, omdat zij zo de afweer van de gastheer 
onderdrukt en onbezorgd een bloedmaal kan nuttigen, en anderzijds de overlevingskansen 
van Borrelia vergroot, doordat deze Salp15 kan gebruiken als schild tegen antilichamen van de 
gastheer. 

Nu is de situatie hier in Europa nog een stukje ingewikkelder. Niet alleen hebben wij een andere 
teek die de verwekkers van de ziekte van Lyme kan overdragen, ook hebben wij drie verschillende 
Borrelia soorten die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, naast B. burgdorferi, die ook 
in Amerika voorkomt, Borrelia garinii en Borrelia afzelii [27,28]. Daarom onderzochten wij in 
hoofdstuk 5 de interactie tussen de Salp15 homoloog in het speeksel van de Europese teek, Salp15 
Iric-1, en de drie verschillende Borrelia soorten. Wij laten zien dat Salp15 Iric-1 weliswaar aan 
alle drie de Borrelia soorten bindt, maar dat deze alleen B. burgdorferi, en dus niet B. garinii en B. 
afzelii, beschermt tegen doding door antilichamen van de gastheer. Dit zou betekenen dat Salp15 
Iric-1 in de natuur B. burgdorferi een overlevingsvoordeel zou kunnen geven ten opzichte van de 
twee andere Borrelia soorten [29].

In de studie van Ramamoorthi en anderen werd ook aangetoond, dat I. scapularis Salp15 Borrelia 
een overlevingsvoordeel geeft in muizen zonder antilichamen tegen B. burgdorferi. Hoewel deze 
muizen na infectie met B. burgdorferi uiteraard wel antilichamen gaan ontwikkelen, lijkt deze 
bevinding niet goed te verklaren door bescherming tegen doding door antilichamen. Dit bracht 
ons ertoe om te onderzoeken of het ‘jasje met Salp15’ wellicht ook zou beschermen tegen een 
belangrijke component van de aangeboren afweer, namelijk het complementsysteem. Met behulp 
van proeven in het laboratorium tonen wij in hoofdstuk 6 aan, dat binding van Salp15 aan Borrelia 
stammen die normaliter gedood worden door het complementsysteem, inderdaad complement-
gemediëerde doding voorkomt.

In de natuurlijke situatie dragen de bevindingen zoals beschreven in dEEL I en II gezamenlijk 
mogelijk bij aan een succesvol bloedmaal van de teek en een succesvolle overdracht van Borrelia 
van de teek naar de gastheer. Onderzoek naar de moleculaire interactie tussen teek, gastheer en 
Borrelia leert ons echter niet alleen veel over de (vroege) ziekteontwikkeling van de ziekte van 
Lyme, het zou ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor preventie 
of behandeling van de ziekte van Lyme: In theorie kan een vaccin dat Salp15 wegvangt de teek 
een belangrijke afweeronderdrukker en Borrelia zijn invisibility cloak afpakken. Een dergelijk anti-
Salp15 vaccin zou er om deze twee redenen voor kunnen zorgen, dat de overdracht van Borrelia 
naar de gastheer, in dit geval de mens, wordt voorkomen. 
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dEEL III: Interacties tussen gastheer en pathogeen

De kwantiteit en kwaliteit van de afweerreactie van een met B. burgdorferi geïnfecteerde gastheer 
is zeer bepalend voor het verdere beloop van de infectie. Het merendeel van de gastheren zal, 
na infectie met de bacterie, een zodanig hevige afweerreactie ontwikkelen, dat de bacterie wordt 
geklaard. Andere gastheren echter zullen een afweerreactie ontwikkelen die niet in staat blijkt de 
bacterie te vernietigen. Gedurende het beloop van de infectie probeert B. burgdorferi de gastheer 
op verschillende manieren te slim af te zijn: door het maken van eiwitten die kunnen binden 
aan bepaalde gastheercellen of -weefsels [30,31], door het meer of minder tot expressie brengen 
van eiwitten die respectievelijk een immuunreactie zouden kunnen remmen [32–35] dan wel 
provoceren [36–40] en door bepaalde eiwitten zodanig te veranderen dat het afweersysteem ze niet 
meer kan herkennen [41–45]. In dit derde deel van het proefschrift onderzochten wij de bijdrage 
van nog niet eerder onderzochte factoren van de gastheer en pathogeen die de ontwikkeling van de 
immuunreactie en daarmee het beloop van de infectie met Borrelia zouden kunnen beïnvloeden.

In hoofdstuk 7 onderzochten mijn vader en ik de kwantiteit en kwaliteit van de immuunrespons in 
natuurlijk geïnfecteerde honden in de Brabantse Kempen. Honden kunnen namelijk ook de ziekte 
van Lyme krijgen, wat zich uit in algehele malaise en kreupelheid [46]. De ziekte lijkt vaker voor te 
komen bij jonge of juist oudere honden, of bij honden waarvan het afweersysteem niet (meer) goed 
functioneert. Ook lijken bepaalde hondenrassen ontvankelijker voor symptomatische infectie met B. 
burgdorferi dan andere. In hoofdstuk 7 tonen wij aan, dat honden die symptomen ontwikkelen die 
passen bij de ziekte van Lyme meer specifieke antilichamen maken tegen B. burgdorferi dan honden 
die ook geïnfecteerd zijn geraakt maar geen symptomen ontwikkelen. Paradoxaal genoeg bezitten juist 
de symptomatische honden antilichamen die de bacterie kunnen doden. Deze data suggereren, dat de 
reactie van de gastheer op de bacterie minstens net zo bepalend is voor het optreden van symptomen 
van de ziekte van Lyme als de aanwezigheid van de bacterie zelf. Het hierboven beschreven onderzoek 
vormde de basis van mijn promotieonderzoek. De gegevens die dit onderzoek hebben opgeleverd 
zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van diagnostische testen die kunnen differentiëren 
tussen actieve en persisterende B. burgdorferi infectie en een in het verleden doorgemaakte infectie. 
In de dagelijkse humane geneeskundige praktijk zijn dergelijke diagnostische assays tot op zekere 
hoogte reeds voorhanden voor syfilis, een andere door spirocheten veroorzaakte ziekte. Voor de 
ziekte van Lyme bestaan deze testen helaas nog niet [47]. 
 
In Europa is een hoog percentage van de teken gelijktijdig geïnfecteerd met meerdere Borrelia 
soorten [48,49]. Daarom kan een teek door middel van één beet meerdere Borrelia soorten 
overdragen [50–52]. Polymerase ketting reactie (PCR) op weefsels van de in hoofdstuk 7 
beschreven symptomatische honden laat zien dat in meerdere van deze honden B. burgdorferi 
DNA aantoonbaar was in huid of gewricht en tegelijkertijd B. garinii DNA in de lever [51]. Dit 
deed ons vermoeden dat co-infectie met meerdere Borrelia-soorten het beloop van de infectie 
kan beïnvloeden. Daarom onderzochten wij in hoofdstuk 8, in een muizenmodel voor de ziekte 
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van Lyme, het effect van gelijktijdige infectie met B. burgdorferi en B. garinii op het beloop van de 
ziekte. In dit hoofdstuk laten wij zien, dat enkele weken na gelijktijdige infectie met beide Borrelia 
soorten, er langdurig bacteriën in het bloed circuleren, hogere B. burgdorferi aantallen zijn terug 
te vinden in de weefsels, en er een heftigere ontsteking van het hart en meer uitgesproken zwelling 
van de gewrichten optreedt, dan na infectie met B. burgdorferi alleen [53]. Muizen geïnfecteerd 
met alleen B. garinii ontwikkelen helemaal geen symptomen. Dit wijst erop dat co-infectie met 
meerdere Borrelia soorten, iets wat zeker niet ondenkbaar is in de natuurlijke humane situatie, 
bijdraagt aan de ontwikkeling van ziekte na een tekenbeet.

Eerdere studies hebben laten zien een bepaalde receptor, de urokinase plasminogen activator 
receptor (uPAR, CD87, PLAUR), op verschillende afweercellen verhoogd tot expressie wordt 
gebracht als deze worden blootgesteld aan B. burgdorferi [54,55]. De rol van uPAR in de 
pathogenese van Lyme is echter niet eerder onderzocht. Naast een bescheiden rol in het opruimen 
van bloedstolsels - het fibrinolytische systeem -, speelt uPAR vooral een belangrijke rol in het op 
gang komen van de afweerrespons [56]. Andere niet aan Borrelia onderzoek gerelateerde studies 
demonstreerden dat  uPAR niet alleen betrokken is bij migratie en adhesie van ontstekingscellen, 
maar ook bij de capaciteit om bacteriën te verorberen, een proces dat bekend staat als fagocytose 
[57]. In hoofdstuk 9 laten wij zien, dat uPAR verhoogd tot expressie werd gebracht in levende 
muizen en mensen in reactie op B. burgdorferi infectie. Ons onderzoek toont aan dat muizen zonder 
functioneel uPAR minder goed Borrelia kunnen fagocyteren dan muizen met uPAR, zogenaamde 
wildtype controle muizen; en dat uPAR dus ook een belangrijke rol speelt in het verorberen en 
klaren van B. burgdorferi. Ook tonen wij aan dat deze bevinding volledig los staat van zowel de rol 
van uPAR in het fibrinolytische systeem als van de binding van uPAR aan uPA. 

Een beter begrip van de rol van het immuunsysteem in de ontwikkeling van symptomen tijdens 
een infectie met B. burgdorferi kan leiden tot nieuwe diagnostische testen of nieuwe en verbeterde 
behandelingsmogelijkheden van de ziekte van Lyme. Dit laatste geldt mogelijkerwijs in extremis 
voor het uPA/uPAR systeem, omdat in de kliniek en in het veld van het kankeronderzoek [58,59] 
reeds uitgebreid onderzoek is verricht met remmers en stimulatoren van dit systeem. 

dEEL IV: Afgeleiden van onderzoek naar de interactie tussen de teek, 
gastheer en pathogeen

Onderzoek naar de moleculaire interacties tussen de teek, gastheer en Borrelia leert ons beter de 
complexe processen begrijpen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de ziekte van Lyme. 
Dat zal in de toekomst ongetwijfeld bijdragen aan nieuwe diagnostische tests en nieuwe methoden 
voor preventie of behandeling van de ziekte van Lyme. Speeksel van de teek bevat eiwitten met 
uiteenlopende functies, onder andere het remmen van de bloedstolling [60] en het afweersysteem 
van de gastheer [61]. In hoofdstuk 10 bespreken wij, dat we in die zin veel van de teek kunnen leren 
en dat onderzoek van specifieke moleculen in tekenspeeksel zoals gepresenteerd in dit proefschrift, 
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kan leiden tot de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe antistollingsmiddelen of medicijnen die 
specifiek een onderdeel van het afweersysteem onderdrukken [62]. Verder blijkt uit onderzoek van 
anderen en van ons, dat sommige eiwitten in het speeksel van de teek cruciaal zijn voor de overdracht 
van pathogenen van de teek naar de gastheer. Het immunologisch uitschakelen van deze eiwitten, 
door bijvoorbeeld een vaccin, zou derhalve verspreiding van door teken overdraagbare ziekten 
kunnen helpen voorkomen. Zoals eerder genoemd zijn onderzoeken naar deze beide afgeleide 
toepassingen van onderzoek naar de interactie tussen de teek, gastheer en Borrelia, onderdeel van 
onderzoeksprojecten aan de Universiteit van Amsterdam en Yale University.

Teek home messages 

Circa dertig jaar na de ontdekking van de ziekte van Lyme, is de ziekte van Lyme de belangrijkste door 
teken overdraagbare ziekte geworden in de Westerse wereld. De pathogenese - het ontstaan/ontwikkelen 
van ziekte - van deze zoönose is afhankelijk van een enorme verscheidenheid aan interacties tussen de 
teek, gastheer en ziekteverwekker. Pas de laatste jaren beginnen wij deze complexe interacties tot in de 
moleculaire details te begrijpen. Dit proefschrift beschrijft een aantal niet eerder beschreven interacties 
tussen teek, gastheer en Borrelia en hun rol in de ontwikkeling van verschijnselen bij de ziekte van 
Lyme. Een belangrijk deel van het proefschrift bestaat uit de karakterisering van één specifiek eiwit uit 
tekenspeeksel, Salp15. De twee belangrijkste functies van dit multifunctionele eiwit zijn onderdrukking 
van het afweersysteem van de gastheer en bescherming van B. burgdorferi, de verwekker van de ziekte 
van Lyme, tegen antilichaamgemedieerde bactericide activiteit van de gastheer. Dit onderzoek geeft 
inzicht in de onvoorstelbare complexiteit van de in de loop der miljoenen jaren ontstane interacties 
tussen teek, gastheer en Borrelia. Het draagt niet alleen bij aan een beter begrip van de ontstaanswijze 
van de ziekte van Lyme, het laat ook zien, dat we wat kunnen leren van de teek en haar ingenieuze 
speekseleiwitten zouden kunnen gebruiken als basis voor nieuwe geneesmiddelen. 

Het andere deel van het proefschrift behandelt de rol van het immuunsysteem in de ontwikkeling 
van ziekteverschijnselen tijdens een infectie met B. burgdorferi. Hiertoe hebben wij gebruik 
gemaakt van een experimenteel model, namelijk het muizenmodel voor de ziekte van Lyme, van 
natuurlijk met B. burgdorferi geïnfecteerde honden en van in het laboratorium aan B. burgdorferi 
blootgestelde humane cellen. Uit vorig onderzoek en uit onderzoeken beschreven in dit proefschrift 
wordt duidelijk, dat het immuunsysteem niet te hevig dient te reageren op een infectie met Borrelia, 
omdat dit zal leiden tot heftige klinische symptomen, maar ook niet te zwak, aangezien in dat geval 
er een langdurige en hevige infectie met B. burgdorferi kan optreden. Dergelijk onderzoek opent 
de deur naar vervolgonderzoek en eventuele ontwikkeling van nieuwe eenduidige diagnostische 
testen. Tevens kan het aan de wieg staan van de ontwikkeling van nieuwe middelen die specifiek 
de afweerrespons tegen B. burgdorferi zouden kunnen moduleren en die zouden kunnen worden 
ingezet naast de huidige antibiotische behandelingsmogelijkheden. 
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