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SAMENVATTING 

NEDERLANDSE SAMENVATTING
De invloed van genetische variatie bij de gastheer op de vatbaarheid, ernst en 

lange termijn gevolgen bij bacteriële meningitis

Achtergrond
Bacteriële meningitis (BM) of ‘hersenvliesontsteking’ is een zeldzame maar levens-
bedreigende infectie van het centraal zenuwstelsel (CZS) die ontstaat wanneer bacteriën 
de hersenen binnendringen. Hoewel de incidentie van de ziekte in ontwikkelde 
landen afneemt door vaccinatie, behoort BM nog steeds tot de top tien van dodelijke 
infectieziekten wereldwijd; jaarlijks overlijden naar schatting 170.000 mensen ten gevolge 
van deze ziekte. Ondanks vooruitgang in behandeling, vaccinontwikkeling en medische 
ondersteuning is de mortaliteit ongeveer vier tot tien procent. Ruim een derde van de 
kinderen die meningitis overleven lijdt aan restverschijnselen waaronder doofheid, 
verlamming en epilepsie, maar ook subtielere leer- of gedragsproblemen. 

In de praktijk blijken er grote inter-individuele verschillen te bestaan tussen ziekte-
verschijnselen en gevolgen van een infectie veroorzaakt door eenzelfde ziekteverwekker. 
Hoewel asymptomatisch dragerschap van meningitis veroorzakende bacteriën frequent 
voorkomt, ontwikkelt slechts een beperkt aantal mensen meningitis met invaliderende 
restverschijnselen nadien. De manifestatie van de infectie wordt bepaald door interacties 
tussen gastheer en pathogeen, vooral op cellulair niveau. Enerzijds leidt een adequate 
afweerreactie tot de eliminatie van de ziekteverwekker, anderzijds leidt juist deze afweer 
tot (permanente) schade aan de eigen cellen  en weefsels met mogelijk desastreuze 
gevolgen voor een jong ontwikkelend brein. Variatie in genen die coderen voor bij de 
afweer betrokken receptoren en signaaleiwitten beïnvloeden de vatbaarheid en de ernst 
van infectieziekten waaronder BM. 

Het doel van dit proefschrift is te onderzoeken hoe genetische variatie in het pathogeen-
herkenningssysteem bovengenoemde processen beïnvloedt en hiermee meer inzicht te 
krijgen in de details van de gastheerresepons in het CZS tijdens BM. Vervolgens wordt 
onderzocht of deze hoog-risico genen gebruikt kunnen worden om het beloop van 
meningitis (met name het optreden van gehoorverlies) in een vroeg stadium van de ziekte 
te kunnen voorspellen.  

De twee meest voorkomende, belangrijkste verwekkers zijn de meningok en de 
pneumokok. Beide bacteriën bezitten de eigenschap om in uitzonderlijke gevallen van 
de neus-keelhotelten via de bloedbaan de bloed-hersen-barriere te passeren en het 
CZS binnen te dringen.  De aangeboren afweer is hierbij van essentieel belang omdat 
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dit de eerste lijn vormt tegen infecties door het snel detecteren van de aanwezigheid 
van bacteriën in het lichaam en het vervolgens activeren van de immuunrespons. 
Herkenning van bacteriën vindt plaats door binding aan speciale receptoren die zich op- 
of in afweercellen bevinden. Toll-like receptoren (TLRs) en nucleotide oligomerisation-
domain (NOD) -like receptoren zijn de belangrijkste herkenningsreceptoren. Binding 
initieert een kettingreactie in de cel via signaaleiwitten die resulteert in de productie 
van stoffen (cytokinen) die helpen indringers te vernietigen. Cytokinen zijn echter ook 
verantwoordelijk voor ziekteverschijnselen en schade aan het eigen weefsel. Vandaar is 
bij de afweerreactie de balans tussen de bestrijding van bacteriën en het beperken van 
schade aan de eigen weefsels cruciaal. 

Genetische substitutie bepaalt voor een belangrijk gedeelte of bovengenoemde receptoren 
en eiwitten in de juiste vorm en hoeveelheid geproduceerd worden. Het humaan 
genoom bestaat uit ongeveer 30.000-50.000 genen. DNA is opgebouwd uit bouwstenen, 
zogenaamde nucleotiden. Ongeveer 1 op elke 300 bouwstenen is een ‘single nucleotide 
polymorfisme’ (SNP) wat letterlijk betekent dat er een bouwsteen bij >1% in een populatie 
varieert. De meeste van deze SNPs hebben geen effect, maar indien een SNP zich op een 
belangrijke locatie in het DNA bevindt het kan het resulteren in een veranderde vorm van 
een eiwit of een veranderde productie van een eiwit of receptor. Deze variaties kunnen de 
efficiëntie van de immuunrespons beïnvloeden. Een verbeterde herkenning kan leiden tot 
een versterkte immuunrespons met bijbehorende ziekteverschijnselen. Een verminderde 
herkenning kan ten koste gaan van een effectieve bestrijding van bacteriën. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van alle bestudeerde polymorfismen in 
invasieve pneumokokken en meningokokken infecties met een speciale focus op de 
pathogenese van meningitis. Achtereenvolgend worden de genen beschreven conform de 
essentiële stappen in de pathogenese van meningitis betrokken in de volgende processen: 
epitheliale adhesie, invasie in de bloedbaan, activatie van het complement systeem, 
bacteriële passage van de bloed-hersenbarriere en aangeboren herkenning van bacteriën 
en de productie van cytokinenes en chemokines door immuun-actieve cellen in het CZS.  

Polymorfismen en de vatbaarheid voor bacteriële meningitis 
In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of TLR9 SNPs geassocieerd zijn met de vatbaarheid 
voor meningitis. Er werd DNA verzameld van 471 kinderen die meningitis veroorzaakt 
door meningokokken of pneumokokken overleefden. In dit DNA werden twee TLR9 SNPs 
gegenotypeerd. De genotype distributies werden vergeleken tussen meningitis patiënten 
en gezonde controles. Uit onze resultaten blijkt dat het variante allel van de TLR9 
+2848 SNP geassocieerd is met een verminderde vatbaarheid, dus bescherming tegen 
meningokokken meningitis. Het veronderstelde mechanisme hierachter is dat deze SNP de 
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beruchte eigenschap van de meningokok om aan de afweer te ontsnappen compenseert 
en zo leidt tot een efficiëntere herkenning en activatie van de immuunrespons. 

In hoofdstuk 3 wordt onderzocht of zeven andere SNPs in vijf verschillende genen 
geassocieerd waren met de vatbaarheid voor meningitis.  Genotype distributies van 
deze SNPs werden vergeleken tussen 473 BM patiënten en 1141 gezonde controles. We 
ontdekten voor het eerst dat er een associatie bestaat tussen TLR4 en NOD2 varianten 
en de vatbaarheid voor meningokokken meningitis. Gecombineerd dragerschap van de 
varianten van  beide SNPs verhoogde dit risico aanzienlijk. Het veronderstelde mechanisme, 
zoals uit andere experimentele studies blijkt, is een verzwakte afweerreactie door een 
verlaagde respons van TLR4 en NOD2 bij dragers van variante allelen en door interactie 
tussen beide genen onderling. 

Polymorfismen en de ernst van meningitis 
In hoofdstuk 4 wordt beschreven of er associaties gevonden worden tussen TLR9 SNPs en 
de ernst van meningokokken meningitis. Patiënten werden onderverdeeld in groepen met 
een ernstig versus minder ernstig beloop op basis van verschillende klinische parameters 
relevant voor de ernst van meningitis. Hieruit blijkt dat TLR9 polymorfismen geassocieerd 
zijn met bescherming tegen de aanwezigheid van bacteriën in de bloedbaan (bacteriëmie) 
en met een hoger aantal witte bloedcellen (leukocyten) in de hersenvloeistof. Deze 
bevindingen kunnen passen bij verhoogde TLR9 gemedieerde immuun activiteit bij dragers 
van de TLR9 variant. Ook kan deze verhoogde TLR9 activiteit mogelijk de associatie met 
protectie tegen meningitis zoals beschreven in hoofdstuk 2 helpen te verklaren. 

In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of er associaties gevonden worden tussen 11 SNPs en de 
ernst van meningitis in 393 BM patiënten. Hierbij werd weer de bovenstaande methode 
gebruikt en daarnaast een werd gecombineerd dragerschap van meerdere SNPs tegelijk 
onderzocht in een ‘multigen analyse’. TLR4 was geassocieerd met een verhoogd risico op 
gehoorverlies na meningitis en gecombineerd dragerschap met TLR2 of TLR9 varianten 
verhoogde dit risico aanzienlijk. Het veronderstelde mechanisme is dat een verzwakte 
afweer leidt tot meer bacteriën in het brein bij dragers van deze genen, hetgeen uiteindelijk 
resulteert in meer gehoorschade. 

Predictie van restverschijnselen na meningitis 
Verder werd onderzocht hoe twee bestaande voorspelregels voor het ontstaan van 
van leer- en/of gedragsproblemen en gehoorverlies na een meningitis kan worden 
voorspeld door het scoren van een aantal eenvoudig te bepalen klinische variabelen in 
het beginstadium van de ziekte. Eerst werd onderzocht of deze voorspelregels konden 
worden gevalideerd in een extern nieuw cohort. Daarnaast werden aan deze bestaande 
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voorspelregels genetische factoren (SNPs) toegevoegd en gekeken of hierdoor nog 
nauwkeuriger kan worden voorspeld welke patienten ‘at risk’ zijn voor restverschijnselen. 

In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe een voorspelregel voor het ontwikkelen 
van gehoorverlies na meningitis succesvol wordt gevalideerd in een vergelijkbaar, 
onafhankelijk cohort Nederlandse kinderen die meningitis overleefden. Dit wil zeggen dat 
deze voorspelregel in theorie in de kliniek gebruikt zou kunnen worden als toevoeging aan 
een betere identificatie, vroegtijdige diagnostiek en behandeling van kinderen met een 
hoog risico op gehoorverlies.  

Dezelfde methodologie werd toegepast op een bestaande voorspelregel voor leer- en 
gedragsproblemen na meningitis, beschreven in hoofdstuk 7. Dit model bleek niet 
gevalideerd te kunnen worden. Dit kan vele oorzaken hebben, zoals verschillen in de 
subjectieve uitkomst variabele “leer- en gedragsproblemen” of belangrijke verschillen in 
karakteristieken tussen de beide cohorten zoals geslacht of de periode waarin de cohorten 
zijn verzameld. Voor potentieel gebruik in de kliniek zal dit model zal opnieuw ontwikkeld 
moeten worden in een nieuw cohort. 

Hoofdstuk 8 beschrijft dat toevoegen van bovenstaande hoog-risico genen aan het 
predictie model voor gehoorverlies resulteerde in een goede voorspelregel, maar zonder 
significante verbetering ten opzichte van het klinische model.  Het concept van additie van 
genetische variabelen aan klinische voorspelregels is veelbelovend en wordt momenteel 
verder ontwikkeld waarin meer combinaties van genen in nog grotere cohorten zullen 
worden meegenomen.  

Conclusie en perspectieven
Bovenstaande toont aan dat genetische varianten in het pathogeenherkenningssysteem 
inderdaad geassocieerd zijn met de vatbaarheid- en de ernst van BM. De exacte 
mechanismen hoe deze SNPs dit mogelijke effect teweeg brengen, dienen verder 
onderzocht te worden in functionele studies. Genetische associatie studies kunnen 
interessante hypotheses bevestigen en genereren, maar vormen geen onomstotelijk 
bewijs. In de toekomst zal deze informatie gebruikt kunnen worden voor nog betere 
risico identificatie van patiënten die vatbaar zijn voor meningitis en restverschijnselen, 
het inzicht in de details van de afweer in het CZS tijdens BM te vergroten, alsmede het 
medicamenteus moduleren van specifieke elementen uit het afweersysteem zonder dat 
dit ten koste gaat van een adequate afweer. 


