
Samenvatting

Chlamydia trachomatis (Ct) is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening. In 

Nederland worden jaarlijks 60.000 personen geïnfecteerd met Ct. Een groot gedeelte van deze 

infecties verloopt zonder symptomen bij zowel mannen (50%) als vrouwen (70%), maar kan leiden 

tot de ontwikkeling van complicaties zoals onvruchtbaarheid, een buitenbaarmoederlijke 

zwangerschap en Pelvic Inflammatory Disease. Daarnaast zijn deze personen nog steeds infectieus en 

kunnen de infectie dus ongemerkt doorgeven aan andere personen. Het species Chlamydia 

trachomatis kan worden onderverdeeld in 19 verschillende Ct serovars. Deze indeling is gebaseerd 

op verschillen in epitopen van het buitenste membraan eiwit (major outer membraan protein; 

MOMP). Tegenwoordig kunnen de Ct serovars worden herkend door middel van een basevolgorde 

bepaling (sequentie-analyse) van het Omp1 gen, dat codeert voor het MOMP. Deze serovars worden 

in verband gebracht met infecties aan verschillende weefsels. Zo veroorzaken de serovars A, B en C 

voornamelijk een conjunctivitis 9ontsteking van het bindvlies), wat kan leiden tot trachoma 

(blindheid), terwijl de serovars D t/m K voornamelijk het anogenitale gebied infecteren. De serovars 

L1, L2 en L3 infecteren ook het anogenitale gebied, maar veroorzaken het meer serieuze ziektebeeld 

lymfogranuloma venereum (LGV). Onderzoek naar de aanwezigheid van de verschillende serovars 

kan meer inzicht geven hoe deze bacterie zich verspreid (transmissie) en welke variatie er in het 

Omp1 gen bestaat( phylogenetica). Daarnaast is het voor de klinische praktijk belangrijk om 

onderscheid te maken tussen een anogenitale Ct infectie veroorzaakt door de serovars L1-L3 en een 

anogenitale infectie veroorzaakt door de serovars D-K. Een infectie met een LGV Ct bacterie heeft 

namelijk een langere antibiotica behandeling nodig. De behandeling van Ct is relatief eenvoudig en 

het merendeel van de Ct infecties verloopt zonder verdere complicaties. Op dit moment is het niet 

mogelijk om de patiënten identificeren bij wie wel complicaties optreden. Daarom is tijdige en 

gerichte behandeling van elke patiënt met een bewezen chlamydia infectie noodzakelijke om verdere 

problemen te voorkomen. 

Naast de bovengenoemde complicaties, zoals onvruchtbaarheid, hebben sommige studies 

aangetoond dat co-infecties van Ct en het humaan papillomavirus (HPV)een extra verhoogd risico 

geven op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. De statistische methoden in deze studies zijn 

verre van optimaal, waardoor meer onderzoek naar de co-factor rol van Ct in de ontwikkeling van 

baarmoederhalskanker noodzakelijk is. Om meer inzicht te krijgen waarom infecties met de 

verschillende Ct serovars tot ziekte leiden (etiologie) zijn goed gevalideerde Ct detectie en 

genotypering testen zeer belangrijk. In dit proefschrift worden twee nieuwe Ct detectie en 

genotypering testen geëvalueerd (deel 1) en toegepast in epidemiologische studies (deel 2). 



Daarnaast wordt de co-factor rol van Ct in de ontwikkeling van HPV geïnduceerde 

baarmoederhalskanker onderzocht (deel 3).

Deel 1

Op dit moment zijn er verschillende commerciële Ct detectie testen beschikbaar, maar er zijn geen Ct 

genotypering testen op de markt. In dit proefschrift wordt een op Polymerase Chain Reaction (PCR) 

gebaseerde Ct Detectie en genoTyperings (DT) test beschreven. Als eerste stap wordt een PCR 

uitgevoerd waarin een stukjes van het Ct DNA worden geamplificeerd. Na de PCR volgt Ct detectie 

door middel van een DNA probe hybridisatie de DNA enzyme immunoassay (DEIA). Indien de DEIA 

aantoont dat er Ct aanwezig is kunnen in een tweede stap door middel van een Reverse Hybridisatie 

Assay (RHA) (hoofdstuk 2) dezelfde PCR producten worden gebruikt voor identificatie van de 14 

belangrijkste serovars (A, B/Ba, C, D/Da, E, F, G/Ga, H, I/Ia, J, K, L1, L2 en L3). De gebruikte PCR 

methode is een breedspectrum multiplex PCR waarin gelijktijdig een amplimeer gebaseerd op het 

endogene plasmide en een amplimeer gebaseerd op het Omp1 gen worden geproduceerd. Deze PCR 

is geheel specifiek voor Ct (dus geen amplificatie van andere Chlamydiae soorten). Nadat de PCR 

verricht is zal de Ct-DT DEIA gebruikt worden om te onderzoeken of de PCR producten amplimeren 

van Ct DNA bevatten. De Ct-DT DEIA test is vergeleken met andere Ct detectie methoden (De COBAS 

TaqMan; Roche Diagnostics en de Hybrid Capture 2; Qiagen) waarbij een zeer hoge concordantie 

werd aangetoond (hoofdstukken 2 en 3). Dit betekent dat de Ct-DT DEIA een goed alternatief is voor 

andere Ct detectie methoden. Een bijkomend voordeel van de Ct-DT DEIA is dat, indien er behoefte is 

aan verdere genotypering, dit direct mogelijk is met de Ct-DT RHA. Hoewel de PCR producten ook 

direct op de Ct-DT RHA kunnen worden getest, word er toch altijd eerst een DEIA gedaan om 

verspilling van RHA strips aan Ct negatieve samples te voorkomen. Tot voor kort was Omp1 

sequentie analyse de gouden standaard voor Ct genotypering. De nieuwe Ct-DT RHA is echter een 

snel en gevoelig alternatief voor Omp1 sequentie analyse (hoofdstuk 4). Daarnaast kan de Ct-DT RHA 

gelijktijdig meerdere serovars identificeren bij personen die met meer dan 1 serovar besmet zijn. 

Met de sequentie analyse techniek kunnen echter onbekende punt mutaties in het Omp1 gen direct 

worden aangetoond, waardoor meer informatie over genovarianten kan worden verzameld. Om de 

productiviteit van genotyperen te verhogen werd de Ct-DT RHA test getransformeerd naar een Ct 

Microsphere Suspension (MS) test (hoofdstuk 5). De Ct-MS assay maakt gebruik van dezelfde PCR 

producten als de Ct-DT DEIA/RHA. Bij de Ct-MS assay worden geen RHA strips gebruikt, maar vindt de 

analyse plaats in een geautomatiseerd Luminex platform (Luminex Corporation, Austin, Texas). Met 

de Ct-MS assay is een selectie van Ct positieve samples niet meer noodzakelijk, wat leidt tot 



tijdswinst. Een nadeel van de Ct-MS assay is dat het laboratorium moet beschikken over een Luminex 

platform, terwijl de Ct-DT DEIA/RHA ook handmatig kan worden uitgevoerd. 

Geconcludeerd kan worden dat er op dit moment twee nieuwe Ct detectie en genotypering testen 

beschikbaar zijn, die kunnen worden gebruikt voor diagnostische en voor onderzoek doeleinden.

Deel 2

Wereldwijd zijn er verschillende studies verricht waar de serovar distributie voor een bepaald 

geografisch gebied is bepaald. Hieruit kwam naar voren dat serovars E, F en D de hoogste prevalentie 

hebben (70% van alle anogenitale Ct infecties). In deze studies worden echter wel kleine verschillen 

in serovar distributie waargenomen die veroorzaakt kunnen worden door mogelijke specificiteit en 

gevoeligheid verschillen in de gebruikte in-house genotypering methoden. In het huidige proefschrift 

werd de serovar distributie bepaald in Ct-positieve vrouwen uit Uganda (n=53; hoofdstuk 2), Costa 

Rica (n=827; hoofdstuk 3), Ct-positieve mannen en vrouwen uit Rusland (n=181; hoofdstuk 6) en uit 

Nederland (n=433; hoofdstuk 7). In deze 4 landen werd een overeenkomende serovar distributie 

waargenomen waarbij serovar E de meest voorkomende serovar was voor 3 van de 4 landen. Een 

uitzondering is Uganda, hier was serovar G/Ga het meest frequent aanwezig. Het aantal infecties met 

multiple serovars infecties in deze landen varieerde tussen de 2 en 4%. In eerdere studies werd een 

verband aangetoond tussen Ct serovars en symptomen. In dit proefschrift vonden we een verhoogde 

Ct antilichaam concentratie in het serum bij personen die geïnfecteerd waren met een serovar die 

behoort tot serogroep B (hoofdstuk 9). Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat serovars 

behorende tot serogroep B een ernstiger ontsteking veroorzaken. In hoofdstuk 8 werd de serovar 

distributie bepaald in rectale uitstrijkjes van mannen die seks hebben met mannen (MSM, homo- en 

biseksuele mannen). In deze specifieke groep kwamen de serovars G/Ga, D/Da en J het meest 

frequent voor (70%), wat verschilt van de serovar distributie in de algemene populatie. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat de homoseksuele gemeenschap een gesloten netwerk is waar een 

andere serovar distributie aanwezig is. Daarnaast zouden bepaalde serovars een “tropisme” voor het 

rectum slijmvlies kunnen hebben.

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de serovar distributie gelijk is voor de 

verschillende geografische gebieden. Toch worden er lokale verschillen waargenomen en hebben 

MSM een andere serovar verdeling.



Deel 3 

Co-factoren kunnen een bijdragen leveren aan het risico op progressie van een hoog-risico HPV 

infectie naar (voorstadia van) baarmoederhalskanker. Sommige studies hebben een verband 

aangetoond tussen de aanwezigheid van Ct antistoffen in het bloed en het ontwikkelen van 

(voorstadia van) baarmoederhalskanker. Deze studies corrigeren in de statistische analyse voor een 

HPV infectie. Een HPV infectie is echter noodzakelijk voor de ontwikkeling van 

baarmoederhalskanker en daarom is het onmogelijk hiervoor adequaat te corrigeren. Zeker indien er 

gebruik wordt gemaakt van HPV serologie, die een lage gevoeligheid heeft om een HPV infectie aan 

te tonen. Hoewel er voor HPV infecties wordt gecorrigeerd in de analyse kan de inadequate HPV 

diagnostiek toch voor foutieve uitkomsten zorgen. Dit effect wordt ook wel “residual confounding” 

genoemd. Om dit effect te voorkomen is het belangrijk om de analyses te beperken tot alleen HPV 

positieve vrouwen (stratificeren). In hoofdstuk 10 werd onderzocht of Ct gecorreleerd is met de 

ontwikkeling van voorstadia van baarmoederhalskanker. Wij konden dit verband niet aantonen 

onder HPV positieve vrouwen, hoewel we wel vonden dat Ct een marker is voor de aanwezigheid van 

een hoog-risico HPV infectie. Dit verband is echter goed te verklaren aangezien HPV en Ct infecties 

beide op dezelfde manier worden overgedragen en dus dezelfde risicofactoren hebben voor het 

krijgen van een infectie, zoals bijvoorbeeld het aantal life-time partners en het gebruik van orale 

anticonceptie. Een opmerkelijk waarneming was dat wanneer de analyses werden uitgevoerd onder 

zowel HPV positieve als negatieve vrouwen en er gecorrigeerd werd voor HPV positiviteit er ook 

werd aangetoond dat Ct een cofactor is voor de ontwikkeling van voorstadia van 

baarmoederhalskanker. Deze analyses zijn echter aanvechtbaar, vanwege mogelijke residual 

confounding.

Een HPV infectie kan zowel plaveiselcel carcinomen (80-85%) als adenocarcinomen(15-20%) aan de 

baarmoederhals veroorzaken. Eerdere studies toonde alleen een associatie aan tussen Ct antistoffen 

in het bloed en de ontwikkeling van plaveiselcelcarcinomen en geen associatie met 

adenocarcinomen. Dit is opmerkelijk aangezien Ct voornamelijk het cilindrische epitheel van de 

endocervix infecteert, waar de adenocarcinomen ontstaan. In hoofdstuk 11 werd gekeken of 

adenocarcinomen (n=71) van de cervix toch Ct DNA bevatten. Dit werd in geen van de tumoren 

aangetoond, wat overeenkomt met eerder beschreven resultaten.

Samenvattend werden in dit proefschrift twee nieuwe Ct detectie en genotypering methoden 

beschreven. Daarnaast werd door middel van deze nieuwe testen verschillende distributie studies 

verricht waaruit naar voren kwam dat de distributie in de onderzochte gebieden relatief uniforml is. 

Als laatste werden er geen aanwijzingen gevonden dat Ct geassocieerd is met de ontwikkeling van 



voorstadia van baarmoederhalskanker, maar mogelijk een marker is voor de aanwezigheid van een 

hoog risico HPV infectie.


