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Samenvatting 

 

Het vermoeden dat er Rhipicephalus sanguineus teken met Ehrlichia canis worden 

geïmporteerd is in deze studie bevestigd en moet gezien worden als 

signaalfunctie voor de veterinaire praktijk met het oog op ehrlichiose. Ehrlichiose 

kan niet uit de differentiaaldiagnose worden geschrapt wanneer er geen sprake is 

van een buitenlandanamnese. De ziekte komt waarschijnlijk meer voor in 

Nederland dan gedacht en verder onderzoek naar de transmissie van deze 

bacterie door teken is dus noodzakelijk. 

 

Het doel van de huidige studie is daarom ook het opstellen van een protocol voor 

de in vitro membraanvoeding van volwassen R. sanguineus teken. Dit om de 

transmissie dynamiek van pathogenen door teken te kunnen bestuderen. Er zijn 

een aantal aanvullingen op de handleiding van Kröber en Guerin tot stand 

gekomen voor het voeden van R.sanguineus teken, maar er is nog steeds veel 

sterfte en weinig aanhechting aan de membraan. Met het oog op 

vervolgonderzoek naar de transmissie van deze bacterie door gebruik te maken 

van in vitro voeden, is in huidige studie ook een methode onderzocht voor het 

verkrijgen van geïnfecteerde R.sanguineus teken met E.canis. In huidige studie is 

het mogelijk om volwassen voorgevoede R.sanguineus teken te voeden met een 

capillair, maar het is niet gelukt om de infectiegraad van E.canis na 

capillairvoeding te bepalen.  

 

Verder onderzoek naar het optimaliseren van de kunstmatige voeding van 

R.sanguineus teken is noodzakelijk om de transmissie dynamiek van pathogenen 

door teken in de nabije toekomst te kunnen bestuderen.  
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Summary 

 

The speculation that Rhipicephalus sanguineus ticks infected with Ehrlichia canis 

are imported into the Netherlands is confirmed with this study, and has to be 

seen as a signal for the veterinarians. Canine monocytic ehrlichiose can thereby 

not directly be deleted from the list with differential diagnoses, when the dog 

never entered an endemic area. The occurrence of E.canis in the Netherlands is 

probably higher than everyone expected and further research about the 

transmission is needed. 

 

Thereby the purpose of this study was to formulate a protocol for the in vitro 

feeding of adult R.sanguineus ticks, to investigate the transmission dynamics of 

E.canis. A few supplements to the protocol of Kröber & Guerin were made, but 

still there is a low percentage of attachment and a high percentage of dead.  

For further research about the transmission dynamics of these bacteria with in 

vitro feeding in the future, this study verified a method to acquire infected ticks 

with E.canis. It’s possible to feed partly fed adult R.sanguineus ticks with capillary 

feeding. Unfortunately the grade of infection after the capillary feeding couldn’t 

be determined.   

 

A follow-up study is needed to optimize the protocol for in vitro feeding of 

R.sanguineus ticks, with the goal to investigate the transmission dynamics of tick-

borne diseases in the future. 

 



 5 

Inleiding 

 

Ehrlichia canis is een obligaat intracellulaire bacterie welke canine monocytaire 

erhlichiose veroorzaakt bij de hond en wordt overgedragen door Rhipicephalus 

sanguineus teken (Groves et al 1975, Smith et al 1976, Lewis et al 1977, Mathew 

et al 1996, Bremer et al 2005). Deze teek komt endemisch voor in warme 

gebieden en kan zich in Nederland niet in de buitenlucht handhaven, maar de 

omstandigheden in veel huizen, kennels en pensions zijn echter gedurende het 

hele jaar wel ideaal voor R. sanguineus (Nijhof et al 2007, Dantas Torres 2008).  

In augustus 2005 is het eerste serologisch autochtone geval van een E.canis 

infectie vastgesteld, maar teken zijn niet gevonden (Zuijlen 2006). In Centraal 

Europa zijn al meerdere meldingen gemaakt van mogelijk autochtone gevallen 

van erhlichiose (Dongus et al. 1996, Glaser et al. 1998, Gothe 1998, Pusterla et 

al. 1998, Zuijlen, van 2006). Doordat honden tegenwoordig steeds meer honden 

meegaan op vakantie of geïmporteerd worden via buitenlandse organisaties, 

speelt de introductie van R.sanguineus teken en daarmee ook E.canis een steeds 

grotere rol in Nederland.  

 

In huidige studie zal een beeld worden geschetst van het voorkomen van 

R.sanguineus en E.canis in Nederland en Europa en daarmee de relevantie voor 

de veterinaire praktijk (zie hoofdstuk 1). 

 

Uit in vivo onderzoek is bekend dat R.sanguineus de bacterie als nymfe en als 

volwassen teek op kan nemen uit -en over kan dragen op de gastheer (Groves et 

al 1975, Smith et al 1976, Lewis et al 1977, Johnson et al 1998), maar er is nog 

niet onderzocht hoe efficiënt deze overdracht is in de tijd.  

Omdat harde teken zich kunstmatig kunnen voeden en deze methode 

veelbelovend lijkt voor zachte teken (Krober & Guerin) zal in de huidige studie 

een protocol worden opgesteld voor in vitro membraanvoeding voor R.sanguineus 

teken (zie hoofdstuk 2). Daarnaast is één van de doelen van de huidige studie het 

verkrijgen van geïnfecteerde R.sanguineus teken met E.canis, met het oog op 

vervolgonderzoek naar de transmissie van deze bacterie door gebruik te maken 

van in vitro membraanvoeding (zie hoofdstuk 3).  
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Hoofdstuk 1: Ehrlichia canis 

 

§ 1.1 Prevalentie van E.canis en R.sanguineus in Europa en Nederland 

 

Ehrlichia canis komt wereldwijd voor in gebieden met een warm en vochtig 

klimaat. Dit heeft te maken met de vector die deze ziekte verspreid, de 

Rhipicephalus sanguineus teek, welke zich goed kan handhaven onder deze 

omstandigheden. In Europa komt de ziekte endemisch voor in het Middellandse 

Zeegebied zoals Spanje, Portugal, Griekenland, Italië en Turkije. Het voorkomen 

van E.canis in Italië is onder andere onderzocht door Solano-Gallego et al. in 

oktober 2006, waarbij er een prevalentie tussen de 2,9% en 9,7% is gevonden 

met behulp van real time PCR. Deze is uitgevoerd bij 601 honden uit drie 

verschillende gebieden van het land. In het nabij gelegen Sicilië en Sardinië is de 

seroprevalentie voor E.canis in honden bepaald. Dit is gedaan met behulp van de 

IFA test, waarbij een prevalentie van 21,7% (n=342) en 46,7% (n=1000) is 

gevonden (Cocco et al. 2003, Torina et al. 2006). Ook in Spanje en Portugal is 

onderzoek gedaan naar het voorkomen van door teken overgedragen ziekten bij 

honden. In Spanje is een seroprevalentie voor E.canis van 16,7% (n=466) 

gevonden (Solano-Gallego et al. Maart 2006) en in Portugal bleek 50% van de 

104 geteste honden seropositief (Bacellar et al. 1995). Tot slot is door onderzoek 

van 284 honden in Turkije een seroprevalentie van 20,77% voor E.canis 

gevonden (Batmaz et al. 2001). 

 

Naast het feit dat E.canis endemisch voorkomt in bepaalde delen van Europa, zijn 

er ook gevallen van Ehrlichiose gerapporteerd in Centraal Europa. Velen hiervan 

zijn van honden welke met hun eigenaren naar endemische gebieden zijn gereisd 

(Dongus et al. 1996, Glaser et al. 1998, Gothe 1998, Pusterla et al. 1998, Gould 

et al. 2000, Shaw et al. 2003, Zandvliet et al. 2004), maar er zijn ook mogelijke 

autochtone gevallen gerapporteerd (Dongus et al. 1996, Glaser et al. 1998, Gothe 

1998, Pusterla et al. 1998, Zuijlen, van 2006). In een studie in Nederland is 

aangetoond dat verschillende exotische tekensoorten, welke een rol kunnen 

spelen bij de overdracht van pathogenen, geïntroduceerd zijn in Nederland. 

Hierbij zit ook de R.sanguineus teek. Mogelijke theorieën voor de introductie zijn 

geïmporteerde reptielen en huisdieren, migrerende vogels of via huisdieren die 

mee zijn geweest op vakantie in endemische gebieden (Nijhof et al. 2007). In 

deze studie zijn over een tijdsbestek van 15 maanden ruim 4000 teken uit heel 

het land verzameld, geïdentificeerd en de aanwezige pathogenen zijn in kaart 

gebracht. Helaas is van de 12 gevonden R.sanguineus teken niet bekend welke 
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pathogenen ze bij zich droegen. Maar het feit dat de R.sanguineus teek gevonden 

wordt in niet endemische gebieden zoals Nederland, maar ook Duitsland en 

Zwitserland (Dongus et al. 1996, Pusterla et al. 1998, Zuijlen, van 2006), moet 

gezien worden als een signaalfunctie. De teek kan zich hier onder de juiste 

omstandigheden handhaven en vermenigvuldigen, zoals binnenshuis of in een 

hondenkennel (Dongus et al. 1996, Nijhof et al. 2007). Ten zuiden van de Alpen 

in Zwitserland, heeft de R.sanguineus teek zich na introductie weten te 

handhaven in de omgeving en wordt dit gebied nu ook als endemisch voor E.canis 

beschouwd (Pusterla et al. 1998). Het is bekend dat de teek E.canis niet 

transovariëel over kan dragen (Bremer et al. 2005), maar één besmette teek is 

wel een risico voor andere honden in dezelfde kennel (of huis). Dit omdat er met 

recent onderzoek is aangetoond dat mannelijke R.sanguineus teken zich 

verplaatsen van de één op de andere hond (Little et al. 2007) en daarmee ook de 

E.canis kunnen verspreiden onder de honden. Het risico van geïmporteerde teken 

uit warmere oorden moet dus niet worden onderschat. 

 

Het is in de loop van de jaren veel gemakkelijker geworden om met huisdieren te 

reizen binnen de Europese Unie, en er sluiten zich steeds meer landen bij de Unie 

aan. De eigenaar kan bij de dierenarts informeren naar de benodigde documenten 

en extra vereisten per land (D'Hooghe 2007). Voor transport van dieren binnen 

de Unie hoeven de dieren vaak niet in quarantaine bij het binnentreden van het te 

bezoeken land. Hierdoor is er minder zicht op eventuele geïmporteerde ziekten 

(Shaw et al. 2003). Naast al het papierwerk bestaat er ook een risico voor het 

oplopen van teken-gebonden ziekten in het buitenland, vooral in het Middellandse 

Zeegebied. Preventieve behandelingen zijn erg belangrijk om de hond te 

beschermen tegen teken en muggen, welke potentieel lethale pathogenen kunnen 

overdragen zoals Ehrlichia, maar ook Leishmania, Babesia en Dirofilaria (Englund 

en Pringle 2004). Helaas blijven er meldingen van casussen in niet endemische 

gebieden, zoals eerder vermeldt, waardoor aangenomen mag worden dat de 

reizende honden niet volledig zijn beschermd (Englund en Pringle 2004).  

 

Naast het gegeven dat eigenaren hun gezelschapsdier vaak meenemen op 

vakantie, of een hond mee terug nemen uit het buitenland, zijn er in Nederland 

ook verschillende organisaties welke straathonden uit het buitenland ter adoptie 

aanbieden in Nederland. Met behulp van gegevens van vier organisaties welke 

honden adopteren uit het Middellandse Zee gebied is er een schatting gemaakt 

van het aantal honden dat jaarlijks naar Nederland wordt geïmporteerd. Het 

betreft ruim 480 honden per jaar, zie tabel 1. Naast Leishmania en Dirofilaria 
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worden bijna alle honden in het land van herkomst getest op Ehrlichia canis. 

Alleen wanneer ehrlichiose niet veel voorkomt in een bepaald gebied wordt de 

test achterwege gelaten. In de meeste gevallen wordt een antilichaamtiter 

bepaald, maar ook de snaptest wordt gebruikt voor de screening van de 

aanwezigheid van antilichamen. Soms wordt daarna nog een PCR op het 

bloedmonster gedaan. Honden met een positieve antilichaamtiter worden vaak 

behandeld met het antibioticum doxycycline, en na overleg met de toekomstige 

eigenaar geïmporteerd. Helaas zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een 

reële schatting te kunnen maken van het aantal seropositieve honden die op deze 

manier wordt geïmporteerd.  

 

Tabel 1 Overzicht van de import van honden uit het Middellandse Zee gebied naar Nederland 
 

Organisatie 
Land van  
herkomst 

Gemiddeld  
aantal 

honden  
per jaar Test op E.canis Soort test 

Overige ziekten 
die getest worden 

Dierenhulp 
Cadiz 

Portugal,  
Spanje,  
Griekenland 7 Ja Antilichaambepaling Leishmania, Dirofilaria 

Greyhound 
Rescue 
Holland Spanje 100 Ja 

Snaptest gevolgd 
door  
antilichaambepaling Leishmania, Dirofilaria 

SOS Strays 
Spanje, 
Griekenland 180 Ja Antilichaambepaling Dirofilaria 

Stichting 
Dierenhulp 
zonder 
Grenzen 

Portugal,  
Spanje, 
Griekenland 200 

ja, wanneer het 
veel  
voorkomt in dat 
gebied 

Snaptest en bij 
twijfel 
antilichaambepaling 

Leishmania, Dirofilaria,  
Babesia wanneer het 
veel voorkomt in het 
gebied 

 

Daarom is er contact gezocht met het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch 

Centrum (VMDC), Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht, welke serologie gegevens 

beschikbaar heeft gesteld (zie tabel 2). Er zijn een aantal veterinair 

microbiologische laboratoria in Nederland, waaronder het VMDC in Utrecht. In de 

periode van januari 2003 t/m mei 2008 zijn hier 1200 serologie aanvragen 

gedaan voor E.canis, waarvan er 162 (13,15%) seropositief zijn bevonden. 

Helaas zijn er maar enkele PCR aanvragen aangevraagd, waardoor niet bekend is 

bij hoeveel honden ook Ehrlichia DNA is aangetoond. Van de 162 serologie 

aanvragen zijn er 113 afkomstig van Nederlandse- en de overige van Belgische 

dierenartsenpraktijken. Bij 40 van deze 113 honden is er een 

buitenlandanamnese vermeldt bij de aanvraag, welke voor het overzicht is 

onderverdeeld in drie categorieën: ‘import’, ‘vakantie’ en ‘niet bekend’. Het valt 

op dat de meeste seropositieve honden onder de categorie ‘import’ vallen. Helaas 

is er bij de overige 73 Nederlandse aanvragen niets vermeldt bij de anamnese, 
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waardoor de verdeling zoals deze nu staat weergegeven in de onderstaande 

tabel, niet helemaal een correct beeld geeft van de werkelijke situatie.  

 

Omdat R.sanguineus en daarmee E.canis niet endemisch voorkomt in Nederland 

(en België), is het waarschijnlijk dat het overgrote deel van de honden waarbij 

niets is vermeldt, wel een buitenlandanamnese heeft. De resterende honden met 

antilichamen tegen E.canis, maar zonder buitenlandanamnese zijn mogelijk 

autochtone gevallen van ehrlichiose. Juist ook deze autochtone honden zijn 

belangrijk voor de veterinaire praktijk, omdat bekend is dat mannelijke 

R.sanguineus teken zich verplaatsen tussen honden welke samenleven in één huis 

of kennel. Daarmee kunnen tekengebonden ziekten, waaronder Ehrlichia canis, 

overgedragen worden op honden die nog nooit in een endemisch gebied zijn 

geweest. In Duitsland zijn er 4 autochtone gevallen van E.canis beschreven 

(Gothe, 1998) en in 2006 is de mogelijke eerste autochtone seropositieve hond in 

Nederland beschreven (Zuijlen, 2006). Ehrlichiose moet dus altijd in het 

achterhoofd worden gehouden bij de diagnose stelling, ook als er geen sprake is 

van een buitenland anamnese.  

 

Tabel 2 Overzicht positieve serologie uitslagen jan 2003 - mei 2008 (Immunofluorescentie test) 
 

Land 
Buitenlandanamnese 
(BA)       

Aantal 
honden 

Belgie BA niet bekend       49 

            

Nederland BA niet bekend       73 

            

  BA bekend import     27 

      Griekenland 6   

      Spanje 13   

      Portugal 1   

      Turkije 2   

      Aruba 1   

      Curacao 2   

      Ghana 1   

      Israël 1   

            

            

    vakantie     6 

            

    onbekend     7 

            

        Totaal 162 

Bron: Houwers DJ, Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Laboratorium Utrecht.  
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Het testen van de hond op E.canis is belangrijk, maar voor de verspreiding van 

het pathogeen is het net zo belangrijk om het dier te checken op de aanwezigheid 

van teken en een anti tekenmiddel te gebruiken ter preventie of ter behandeling. 

Dit feit wordt bevestigd door gegevens van het Utrecht Centrum voor Teken-

gebonden Ziekten. Tot op heden waren er geen ingestuurde R.sanguineus teken 

positief bevonden op E.canis, maar deze resultaten liepen tot september 2006 

(Zuijlen 2006). In de huidige studie zijn ingestuurde teken over de periode van 

september 2006 tot augustus 2008 onderzocht. Hieruit blijkt dat 6 van de 16 een 

positief signaal geven voor Ehrlichia spp. met de Reverse Line Blot. Van de 6 is er 

één met een Ehrlichia canis signaal. De vijf teken met een positief ‘Ehrlichia catch 

all signaal’ kunnen E.canis bij zich kunnen dragen  (maar het signaal is te zwak 

voor detectie met RLB) of er kan sprake zijn van een kruisreactie. Alle teken zijn 

afkomstig van negen Nederlandse hondeneigenaren die een hond hebben 

geïmporteerd, met hun dier op vakantie zijn geweest of zijn geëmigreerd. In tabel 

3 zijn de positieve uitslagen voor Ehrlichia weergegeven.  

 

Het vermoeden dat er R.sanguineus teken met de beruchte bacterie worden 

geïmporteerd is hiermee bevestigd en moet gezien worden als signaalfunctie voor 

de veterinaire praktijk met het oog op ehrlichiose. Hierbij wordt het belang van 

goede voorlichting van de eigenaar door de dierenarts nog eens benadrukt. Deze 

dient de eigenaar te informeren over de risico’s en gevolgen van teken-gebonden 

ziekten voor de hond en evt. hond-huisgenoten. Een voldoende lange preventieve 

behandeling vóór, en zo nodig tijdens het verblijf in het buitenland is hierbij van 

belang  (Deplazes et al. 2006).  

 

Tabel 3 Overzicht van gevonden pathogenen bij ingezonden R.sanguineus teken  (UCTD) 

Nr. Inzenddatum  
Aantal  
teken 

Uitslag 
PCR Uitslag RLB Herkomst 

2355 6-9-2006 2 1 van 2 + 
Ehrlichia catch all 
E.canis/E.ovina 

Pup meegenomen uit Spanje, zat onder 
de teken 

2455 17-9-2006 1 + Ehrlichia catch all Hond meegenomen uit Portugal 

4647 19-5-2008 5 2 van 5 + Ehrlichia catch all 
Zuid Frankrijk 
vakantie/emigratie onbekend 

6190 18-8-2008 3 2 van 3 + Ehrlichia catch all Hond meegenomen uit Griekenland 
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§ 1.2 Transmissie 

 

Ehrlichia canis is een intracellulaire bacterie welke de voorkeur heeft voor 

hemapoëtische cellen. De bacterie kan systemische ziekte kan veroorzaken bij 

honden, ook wel bekend onder de naam ‘monocytaire ehrlichiose’. 

 

De bacterie wordt overgedragen door de bruine honden teek R.sanguineus 

(Groves et al 1975, Smith et al 1976, Lewis et al 1977, Mathew et al 1996, 

Bremer et al 2005), welke wereldwijd voorkomt in warme, vochtige streken in het 

gebied tussen 35 graden zuiderbreedte en 50 graden noorderbreedte (Dantas 

Torres 2008). De drie-gastherige teek voedt zich voornamelijk op 

gedomesticeerde- en wilde honden (primaire gastheer), maar wordt af en toe ook 

worden gevonden op andere zoogdieren zoals konijnen, katten, knaagdieren en 

zelfs mensen. Dit laatste gebeurt waarschijnlijk alleen wanneer er sprake is van 

explosieve groei van de tekenpopulatie. Daarnaast kan de bacterie worden 

overgedragen door de Amerikaanse honden teek Dermacentor variabilis (Johnson 

et al 1998, Dantas Torres 2008). 

 

De teek wordt als nymfe of als adult geïnfecteerd door zich te voeden op een met 

E.canis geïnfecteerde hond, waarna de bacterie zich kan vermenigvuldigen in de 

speekselklier en de middendarm. Vervolgens vormen de geïnfecteerde 

speekselklier secreties de primaire bron van infectie voor andere honden (Smith 

et al 1976). Nadat een geïnfecteerde teek verveld neemt het infectieniveau van 

de ongevoede teek af, maar een bloedmaaltijd stimuleert de multiplicatie van de 

pathogeen. Dit wordt ook wel transstadiele transmissie genoemd. E.canis kan niet 

worden overgedragen op het nageslacht (transovariële transmissie) (Groves et al 

1975, Smith et al 1976, Lewis et al 1977, Johnson et al 1998). Experimentele 

transstadiele transmissie is in 2007 bewezen bij honden in de subklinische fase 

van CME (Scheafer et al 2007). In dit experiment zijn R.sanguineus nymfen 

gevoed op honden in subklinische fase, waarna de teken zijn getest met behulp 

van PCR. Ook transstadiale transmissie is hierbij bevestigd.  

 

Mannelijke R.sanguineus teken kunnen zich zonder tussentijdse copulatie meer 

dan één keer voeden, waardoor ze de E.canis kunnen verkrijgen en overdragen in 

afwezigheid van vrouwtjesteken. Daarbij is er geen verschil tussen de 

infectiegraad van de teek voor en na transmissie, dus de teek zou de bacterie 

naar meerdere gastheren over kunnen dragen (Bremer et al 2005, Stitch et al 

2008). Deze theorie wordt ondersteund door een onderzoek van Little et al in 
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2007, waarbij is aangetoond dat volwassen mannelijke R.sanguineus teken zich 

verplaatsen tussen honden die in dezelfde kennel zijn gehuisvest. Daarnaast kan 

een ongevoede volwassen teek 6 tot 9 maanden overleven in de omgeving 

(Dantas Torres 2008).  

Dit alles bij elkaar genomen speelt een grote rol bij de verspreiding van E. canis.  

 

§ 1.3 Ziektebeeld & pathogenese 

 

Monocytaire ehrlichiose in honden wordt gekenmerkt door drie fasen: de acute 

fase, de subklinische fase en de chronische fase. Trombocyopenie is daarbij de 

meest voorkomende hematologische afwijking. Deze kan worden veroorzaakt 

door verhoogd verbruik van bloedplaatjes als gevolg van vasculitis, maar ook de 

verkorte levensduur van de bloedplaatjes door schade. Hierbij zouden ook auto-

antilichamen een rol kunnen spelen. In de chronische fase wordt de 

trombocytopenie vaak veroorzaakt door uitputting van het beenmerg. 

Hypoalbuminemie, hyperglobinemie en hypergammaglobinemie zijn de meest 

voorkomende biochemische afwijkingen in het bloed, welke veroorzaakt worden 

door de vasculitis (verlies en compensatie) (Harrus 1998). 

 

De acute fase duurt 2-4 weken en uit zich 8 tot 20 dagen na de transmissie, door 

een besmette teek. Gedurende deze fase vermenigvuldigt de bacterie zich in de 

mononucleaire cellen, waardoor het dier milde tot ernstige ziekteverschijnselen 

gaat vertonen als gevolg van vascultitis. De ziekteverschijnselen zijn koorts, 

depressie, anorexie, sereuze tot purulente oog- en neusuitvloeiing en lymfe 

adenopathie. Soms wordt in deze fase oedeem van de ledematen en ataxie 

gezien. Bij bloedonderzoek worden trombocytopenie, leukopenie, milde anemie 

en hypergammaglobulinemie gevonden (Holland 1993, Harrus et al 1999, Dantas 

Torres 2008).  

 

Na de acute fase volgt de subklinische fase, welke jaren kan voortduren. In deze 

periode is de hond persistent geïnfecteerd terwijl het dier geen tot weinig 

ziekteverschijnselen vertoond. Onder experimentele condities zijn alle 

bloedwaarden op subnormaal niveau vergeleken met een niet geïnfecteerde hond. 

Het dier is drager van E.canis en daardoor een bron van infectie voor teken. 

E.canis zou mogelijk in de milt parasiteren gedurende deze fase (Harrus et al 

1998). De ziekte kan in deze milde chronische vorm blijven bestaan, met af en 

toe periodes met koorts, of kan zich ontwikkelen tot de ernstige chronische fase.  
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Deze laatste fase is vaak fataal en wordt mogelijk veroorzaakt door verhoogde 

stimulatie van het immuunsysteem, waardoor er veel immuunreacties ontstaan. 

Helaas is de exacte pathogenese van de chronische fase van CME nog niet 

volledig opgehelderd. De verschijnselen die in deze fase vaak optreden zijn 

koorts, cornea vertroebeling, bloedingen in de voorste oogkamer, regeneratieve 

of non regeneratieve anemie, ernstige leukopenie en trombocytopenie en 

beenmerg hyperplasie. Op den duur wordt het beenmerg uitgeput (hypoplasie) 

waardoor ernstige trombocytopenie, bloedneuzen, puntbloedingen in muceuze 

membranen, bloedingen in de huid, en perifeer oedeem ontstaan. Wanneer het 

hersenvlies betrokken raakt kan dit resulteren in nerveuze verschijnselen. De 

hond overlijdt vaak als gevolg van de bloedingen of door een secundaire 

bacteriële infectie welke de algemene toestand van het dier nog meer 

verslechterd (Holland 1993, Harrus et al 1999, Nelson & Couto 2003, Dantas 

Torres 2008). 

 

§ 1.4 Diagnose 

 

Omdat trombocytopenie bijna altijd wordt gevonden bij een infectie met Ehrlichia 

canis, is een bloedonderzoek (bloedbeeld en bloeduitstrijkje) vaak de eerste stap. 

Wanneer in het bloeduitstrijkje morula in de witte bloedcellen worden gezien kan 

de diagnose direct worden bevestigd, maar dit is vaak niet het geval (morula zijn 

ronde tot ovale basofiele insluitlichaampjes). Het uitstrijkje kan vals negatief zijn 

bij lage aantallen bacteriën in de bloedstroom. In de praktijk wordt er daarom 

vaak een diagnose gesteld met behulp van de klinische verschijnselen, het 

bloedbeeld van de patiënt, een positieve IFA test en de respons op de therapie 

(Nelson & Couto 2003). In de acute fase kan de IFA test negatief zijn, waardoor 

gepaarde serologie gewenst is. Hierbij kan kruisreactiviteit plaatsvinden met 

Ehrlichia chaffeensis en Ehrlichia ewingi (Kanh en Line, 2005). Daarbij wordt er af 

en toe PCR aangevraagd op bloedmonsters voor het identificeren van Ehrlichia 

DNA (Houwers, 2008). Dit is weinig invasief, maar onderzoek heeft aangetoond 

de PCR op alleen een bloedmonster ook vals negatief kan zijn (Harrus et al. 

1998). Beter is om een PCR te doen op meerdere orgaanmonsters, bijvoorbeeld 

een bloed- en een miltmonster. De milt wordt gezien als een belangrijk orgaan 

tijdens de subklinische fase van de ziekte (Harrus 1998). Een specifiekere en 

sensitievere methode van PCR is de ‘nested PCR’ (Wen et al. 1999). 
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Voor de diagnose van ehrlichiose is dus een bloedonderzoek (bloedbeeld en 

bloeduitstrijkje), gepaarde serologie (in acute fase) en PCR op meerdere 

orgaanmonsters gewenst. 

 

§ 1.5 Behandeling en preventie 

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van de behandeling van 

Ehrlichia canis, maar in de literatuur is er nog geen eenduidige conclusie. 

Doxycycline, een bacteriostatisch antibioticum, wordt vaak gekozen bij 

intracellulaire parasitaire infecties, vanwege de goede celpenetratie (Kanh en 

Line, 2005). Vanaf de jaren 90 zijn er verschillende artikelen verschenen en het 

lijkt erop dat de fase van de CME het effect van de behandeling met doxycycline 

beïnvloed. In de acute fase lijkt het antibioticum voldoende effect te hebben, 

maar in de subklinische fase nog niet. Naast behandeling tegen de E.canis kan 

ondersteunende therapie gewenst zijn. 

 

Behandeling in de acute fase 

Iqbal en Rikihisa (1994) behandelden vijf honden, eenmaal daags 10 mg/kg 

doxycycline gedurende één week, gestart twee maanden post infectie via 

inoculatie. Na de therapie werd de bacterie geïsoleerd uit bloed- en 

weefselmonsters bij drie van de vijf honden met behulp van PCR. In 1998 hebben 

Breitschwerdt et al een vergelijkbaar experiment gedaan met acht honden. Na de 

behandeling is bij geen van de acht honden E.canis aangetoond. In 2004 

verscheen een onderzoek van Harrus et al, waarbij 5 honden gedurende 16 dagen 

dagelijks zijn behandeld met 10 mg/kg, gestart 12 dagen post infectie via 

inoculatie. Tussentijds en naderhand is PCR op bloed- en miltweefsel gedaan. 

Beide monsters werden 7-10 dagen post infectie bij alle honden tegelijk positief 

voor Ehrlichia DNA. Negen dagen na de therapie zijn alle bloedmonsters negatief, 

maar bij drie van de vijf honden zijn de miltmonsters daarbij nog positief. Hieruit 

wordt geconcludeerd dat een PCR van miltmonsters belangrijker is voor de 

evaluatie van de therapie dan de bloedmonsters. Op 60 dagen na de behandeling 

zijn ook alle miltmonsters negatief, waaruit geconcludeerd wordt dat een 

behandeling met doxycycline van 16 dagen effect heeft bij honden met acute 

CME.  

 



 15 

Behandeling in de subklinische fase 

In een artikel van Harrus et al (1998) wordt onderzoek gepubliceerd naar het 

effect van doxycycline in de subklinische fase van CME. Hierbij zijn vijf honden 

gebruikt waarbij de behandeling op 34 maanden post infectie is gestart (dagelijks 

10 mg/kg gedurende 6 weken). Er zijn antilichaamtiters in het bloed bepaald en 

bloed-, beenmerg- en miltmonsters beoordeeld (microscopisch en PCR). De 

conclusie luidt dat zes weken doxycycline onvoldoende effect heeft op de 

eliminatie van E.canis bij subklinisch geïnfecteerde honden. Maar ook dat er 

meerdere orgaanmonsters voor PCR nodig zijn (bloed, beenmerg en milt) om het 

effect van de therapie te beoordelen.  

In 2007 wordt er een onderzoek gepubliceerd door Schaefer et al, waarin teken 

worden gebruikt voor de infectie en detectie van E.canis in vier subklinisch 

geïnfecteerde honden en één gezonde hond. Dit in tegenstelling tot alle andere 

onderzoeken, waarbij honden geïnfecteerd worden door inoculatie. Uit dit 

experiment blijkt dat doxycycline E.canis niet uit het bloed elimineert in de 

postacute fase van de ziekte (start behandeling 55-104 dagen post infectie, 

gedurende 14 dagen, oraal, eenmaal daags 10 mg/kg).  

 

Evaluatie van het effect van de behandeling 

Het effect van de behandeling kan worden geëvalueerd aan de hand van de 

combinatie van de klinische verschijnselen, gepaarde serologie en PCR op 

meerdere orgaanmonsters. Enkel serologie lijkt niet de juiste methode bij 

subklinisch geïnfecteerde honden, omdat er geen significante antilichaamtiter 

schommelingen hoeven plaats te vinden en er mogelijk na infectie met E.canis 

een continue humorale immuniteit ontstaat (Harrus 1998). Een PCR op meerdere 

orgaanmonsters is gewenst, omdat de parasiet mogelijk cyclisch parasiteert 

gedurende de herstelfase van de ziekte (Harrus 1998).  

 

Preventie 

Omdat de bacterie overgedragen wordt door R.sanguineus, is het essentieel teken 

te bestrijden. Een voldoende lange preventieve behandeling van de hond vóór, 

tijdens en na het verblijf in het buitenland is hierbij van belang. Daarbij moet de 

eigenaar de hond regelmatig controleren op de aanwezigheid van teken. 
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§ 1.6 Conclusie 

 

Het vermoeden dat er Rhipicephalus sanguineus teken met Ehrlichia canis worden 

geïmporteerd is in deze studie bevestigd en moet gezien worden als 

signaalfunctie voor de veterinaire praktijk met het oog op ehrlichiose. Dit omdat 

de Rhipicephalus sanguineus teek onder de juiste omstandigheden lang kan 

overleven in huizen en kennels, en er bewezen is dat de mannelijke teken zich 

verplaatsen naar andere honden. Op deze manier kan Ehrlichia canis zich 

verspreiden onder de honden in Nederland. Het feit van een goede voorlichting 

aan de eigenaar door de dierenarts wordt hierdoor nog eens benadrukt. Deze 

dient de eigenaar te informeren over de risico’s en gevolgen van tekengebonden 

ziekten voor de hond en evt. hond-huisgenoten bij bezoek aan of import van een 

hond uit een endemisch gebied.  

 

Ehrlichiose kan dus niet uit de differentiaaldiagnose worden geschrapt wanneer er 

geen sprake is van een buitenlandanamnese. De ziekte komt waarschijnlijk meer 

voor in Nederland dan gedacht. 
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Hoofdstuk 2 In vitro membraanvoeding van Rhipicephalus sanguineus 

teken 

 

§ 2.1 Materiaal en methode 

 

Voedingunits: de voedingunits zijn gemaakt zoals beschreven door Kröber & 

Guerin (practical training course ‘feeding hard ticks in vitro’, chapter 5). 

 

Runderhaar extract: het extract is vervaardigd zoals beschreven door Kröber & 

Guerin (practical training course ‘feeding hard ticks in vitro’, chapter 6), waarbij 

de werkoplossing is geconcentreerd tot 50 mg LVM/ml met behulp van roto 

evaporatie (‘low volatile mass’, LVM). 

 

Hondenhaar extract: het extract is vervaardigd zoals beschreven door Kröber & 

Guerin (practical training course ‘feeding hard ticks in vitro’, chapter 6), met 50 

gram hondenhaar in plaats van 50 gram runderhaar. Het extract is gefiltreerd en 

er is geen rota evaporatie uitgevoerd. Om het extract verder te concentreren is 

het extract in een glazen erlenmeyer twee dagen in het ‘flow’ kabinet gezet, 

zodat de dichloormethaan (DCM) aan de lucht is verdampt. De werkoplossing is 

geconcentreerd tot 19 mg LVM/ml. 

 

Aanhechtingsstimuli: 

- Aan het begin van elke voederperiode zijn enkele korrels feces van de 

betreffende tekensoort op het membraan gestrooid (10-20 korrels). In 

deze studie is feces van voedende Rhipicephalus sanguineus en 

Dermacentor reticulatus verzameld tijdens een voeding op een 

donorkonijn. 

- ATP is opgelost (0.0551 g/ml NaCl 0.9%) en vlak voor de voeding 

toegevoegd aan het bloed (10ul ATP/ml bloed). 

- Het waterbad is afgedekt met een deksel (om de luchtvochtigheid op peil 

te houden) waarover een doek is gelegd, zodat het donker blijft. Deze 

doek blijft gedurende de hele voederperiode liggen. Bij voeding 4 en 5 van 

de gedeeltelijk gevoede R.sanguineus teken is een tijdschakelaar gebruikt 

om een dag-nacht cyclus van 16 uren licht en 8 uren donker te creëren. 

Het waterbad is daarvoor in een donkere kamer geplaatst en het deksel is 

weggelaten. De voeding is ingezet bij de start van de donkere periode. 

- In deze studie zijn voorgevoede teken gebruikt, welke 4-7 dagen zijn 

gevoed op de rug van donor konijn. Om te voorkomen dat teken 
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ontsnappen is een katoenen korset rond de torso van het konijn 

aangebracht (met klittenband aan de dorsale zijde). 

- Het bloed is voorverwarmd tot 37 graden Celsius in een warmwaterbad, 

voordat de voedingunit er in wordt geplaatst. Bij voeding 4 en 5 van de 

gedeeltelijk gevoede R.sanguineus teken is ook de voedingunit 

voorverwarmd in het bloed (vijf minuten), waarna de teken erop zijn 

geplaatst. 

- Hondenhaar en runderhaar is geschoren van verschillende donordieren en 

ingevroren bij -20 graden Celsius om de geur te behouden. Voor elke 

voeding is een deel van het haar ontdooid op kamertemperatuur, waarna 

het is toegevoegd aan de voedingunit. In voeding 3, 4 en 5 van de 

gedeeltelijk gevoede R.sanguineus teken en die van de nuchtere 

R.sanguineus nymfen is het haar in stukjes van 4-7mm geknipt en op de 

membraan gestrooid. 

 

Bloed: wekelijks is bloed getapt in heparine buizen bij enkele donor runderen. Het 

bloed is opgeslagen bij 4 graden Celsius in falconbuizen met 2 ml glucose per ml 

bloed. Vlak voor het inzetten van de voeding is het ATP en antibioticum 

gentamycine (zie eerder) aan de te gebruiken hoeveelheid bloed toegevoegd (1ul 

gentamycine per 10 ml bloed van een 50 mg/ml werkoplossing). Voor elke 

voeding is 3,1 ml bloed per voedingunit gebruikt. 

 

Waterbad: voor de voedingen is een waterbad (Polystat) verwarmd tot 37 graden 

Celsius. Hierin is een zes-well-plaat met de voedingunits geplaatst. Dagelijks is 

het waterniveau gecontroleerd en zo nodig bijgevuld. 

Teken: er is gebruikt gemaakt van R.sanguineus teken uit het acaridarium (clean 

strain 110708). 

 

Inzetten en controleren van een voeding: de handelingen voor het inzetten van 

de voeding en de tweemaal daagse controle is gedaan aan de hand van de 

werkwijze van Kröber en Guerin (practical training course ‘feeding hard ticks in 

vitro’, chapter 2 & 7). Voor een beknopt werkprotocol, zie appendix 1. Bij de 

controle zijn de teken uit de unit gehaald en zijn de gegevens genoteerd in een 

logboek. De bijzonderheden per voeding worden nader toegelicht in de tekst 

hieronder. 
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§ 2.1.1 Voeding nuchtere R.sanguineus adulten 

 

Voeding 1: voederperiode 60 uren, twee voedingunits met 10 volwassen teken 

(vijf mannelijk, vijf vrouwelijk). 

 

Voeding 2: voederperiode 48 uren, één unit met 10 volwassen teken (vijf 

mannelijk, vijf vrouwelijk) en één unit met 10 volwassen nuchtere Dermacentor 

reticularis teken (vijf mannelijk en vijf vrouwelijk) als positieve controle. Feces 

per tekensoort is toegevoegd aan de unit als aanhechtingsstimulans. 

 

Voeding 3: voederperiode 48 uren, twee voedingunits: één met 10 volwassen 

teken (vijf mannelijk, vijf vrouwelijk) en één met acht volwassen teken (vijf 

mannelijk, drie vrouwelijk). In plaats van runderhaar en runderhaar extract is 

hondenhaar en hondenhaar extract gebruikt (5 mg LVM/ml). Feces per tekensoort 

is toegevoegd aan de unit als aanhechtingsstimulans. Na 24 uren zijn er drie 

gedeeltelijk gevoede teken bijgezet (twee mannelijke en één vrouwelijke, welke 

zes dagen zijn gevoed op een donor konijn). 

 

Voeding 4: voederperiode 48 uren, twee voedingunits: één met 10 volwassen 

teken (vijf mannelijk, vijf vrouwelijk) en één met 11 volwassen teken (vijf 

mannelijk, drie vrouwelijk, en drie gedeeltelijk gevoede teken (twee mannelijk, 

één vrouwelijk)). In plaats van runderhaar extract is hondenhaar extract gebruikt 

in de dubbele hoeveelheid (150ul van 5 mg LVM/ml) en is er geen haar 

toegevoegd in de unit. Het roostertje is weggelaten en feces is toegevoegd aan 

de unit als aanhechtingsstimulans. 

 

§ 2.1.2 Voeding nuchtere R.sanguineus nymfen 

 

Voeding 1: voederperiode 60 uren, één voedingunit met 12 nymfen. In plaats van 

runderhaar extract is hondenhaar extract gebruikt in de dubbele hoeveelheid 

(150ul van 19 mg LVM/ml) en er is geen haar toegevoegd in de unit. Het 

roostertje is weggelaten en feces is toegevoegd aan de unit als 

aanhechtingsstimulans. 

 

§ 2.1.3 Voeding gedeeltelijk gevoede R.sanguineus adulten 

 

Voeding 1: voederperiode 60 uren, twee voedingunits: één met 10 volwassen 

teken (zes mannelijk, vier vrouwelijk) en één met negen volwassen teken (vijf 
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mannelijk, vier vrouwelijk). In plaats van runderhaar en runderhaar extract is 

hondenhaar en hondenhaar extract gebruikt (19 mg LVM/ml). Feces is 

toegevoegd aan de unit als aanhechtingsstimulans. 

De teken zijn zeven dagen voorgevoed op een donor konijn, daarna in een 

acaridarium geplaatst (27 graden Celsius en RLV 85%) en de volgende dag 

ingezet voor membraanvoeding. 

 

Voeding 2: voederperiode 60 uren, twee voedingunits met 10 volwassen teken 

(unit 1: zes mannelijke en vier vrouwelijke teken, unit 2: vijf mannelijke en vijf 

vrouwelijke teken). In plaats van runderhaar en runderhaar extract is hondenhaar 

en hondenhaar extract gebruikt (19 mg LVM/ml). Nadat de 75 ul extract op de 

warme plaat is verdampt, is er nog 3 uren bij kamertemperatuur gewacht, 

voordat de teken erin zijn geplaatst. Feces is toegevoegd aan de unit als 

aanhechtingsstimulans. 

De teken zijn vijf dagen voorgevoed op een donor konijn en dezelfde dag ingezet 

voor membraanvoeding. 

 

Voeding 3: voederperiode 60 uren, twee voedingunits: unit 1 bevat zes 

mannelijke en drie vrouwelijke teken en unit 2 bevat twee mannelijke en drie 

vrouwelijke teken. In plaats van runderhaar en runderhaar extract is hondenhaar 

en hondenhaar extract gebruikt (19 mg LVM/ml). Nadat de 75 ul extract op de 

warme plaat is verdampt is er nog drie uren bij kamertemperatuur gewacht, 

voordat de teken erin zijn geplaatst. Het hondenhaar is in stukjes van 4-7 mm 

geknipt en op het membraan gestrooid. Daar bovenop is een wit kruisje gelegd. 

Het roostertje is weggelaten. Feces is toegevoegd aan de unit als 

aanhechtingsstimulans. Er is een alternatief deksel gebruikt, gemaakt van een 

deksel van een falconbuis, een pipetpunt en een deksel van een klein buisje, om 

de teken onderin de unit te houden. 

De teken zijn vijf dagen voorgevoed op een donor konijn en dezelfde dag ingezet 

voor membraanvoeding. 

 

Voeding 4: voederperiode 36 uren, twee voedingunits: unit 1 bevat zeven 

mannelijke en vijf vrouwelijke teken en unit 2 bevat 10 mannelijke en 13 

vrouwelijke teken. In plaats van runderhaar en runderhaar extract is hondenhaar 

en hondenhaar extract gebruikt (19 mg LVM/ml). Er is de dubbele hoeveelheid 

extract aangebracht (150 ul), waarna de units drie uren in een zes-well-plaat in 

het warmwaterbad (37 graden Celsius) zijn geplaatst, in plaats van op de warme 

plaat. De lege units zijn vijf minuten in het voorverwarmde bloed geplaatst, zodat 
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de teken vervolgens op een voorverwarmde unit zijn geplaatst. Het hondenhaar is 

in stukjes van 4-7 mm geknipt en op het membraan gestrooid. Daar bovenop is 

een wit kruisje gelegd. Het roostertje is weggelaten. Feces is toegevoegd aan de 

unit als aanhechtingsstimulans. Het waterbad is in een donkere kamer neergezet 

bij een licht: donker cyclus van 16:8 uren. De voeding is ingezet aan het begin 

van de donkere periode. Er is geen deksel over het waterbad geplaatst. Na 24 

uren zijn de teken overgeplaatst naar een nieuwe voedingunit met 75ul extract, 

dat één uur in het waterbad is verdampt. 

De teken zijn vijf dagen voorgevoed op een donor konijn en dezelfde dag ingezet 

voor membraanvoeding. 

 

Voeding 5: voederperiode van 48 uren, één unit met 24 teken: 12 volwassen 

teken (vijf vrouwelijke en zeven mannelijke) en 12 nuchtere volwassen teken 

(zes mannelijke en zes vrouwelijke teken). Omdat er onvoldoende gedeeltelijk 

gevoede teken beschikbaar zijn, zijn er ook nuchtere teken gebruikt. De unit met 

runderhaar extract (75ul) heeft drie uren in het warmwaterbad gestaan voor 

verdamping van de DCM. De lege unit is vijf minuten in het voorverwarmde bloed 

geplaatst, zodat de teken vervolgens op een voorverwarmde unit zijn geplaatst. 

Het runderhaar is in stukjes van 4-7 mm geknipt en op het membraan gestrooid. 

Daar bovenop is een wit kruisje gelegd. Het roostertje is weggelaten. Feces is 

toegevoegd aan de unit als aanhechtingsstimulans. Het waterbad is in een 

donkere kamer neergezet bij een licht: donker cyclus van 16:8 uren. De voeding 

is ingezet aan het begin van de donkere periode. Er is geen deksel over het 

waterbad geplaatst. 

De voorgevoede teken zijn vijf dagen gevoed op een donor konijn en dezelfde dag 

ingezet voor membraanvoeding. 

 

§ 2.1.4 Controle klimaat waterbad 

 

Na de vierde voeding van de gedeeltelijk gevoede teken zijn 10 nuchtere teken 

en 10 gedeeltelijk gevoede teken in een buisjes gedaan en twee dagen in het 

waterbad afgedekt met een puntdeksel, bij 37 graden Celsius geplaatst. Een 

controle buisje met 10 nuchtere teken is in het acaridarium geplaatst (27 graden 

Celsius, luchtvochtigheid 85%). Vervolgens is een buisje met 10 nuchtere teken 

twee dagen in het waterbad geplaatst (37 graden Celsius), waarbij het deksel 

eraf is gelaten. 
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§ 2.1.5 Gedragobservatie van volwassen R.sanguineus teken 

 

Na de derde voeding van de nuchtere teken zijn gedurende 20 minuten een 

aantal teken geobserveerd. Daarbij is gekeken of de teken naar het honden- en 

runderhaar, en honden- en runderhaar extract lopen. 

 

- Observatie 1: vier nuchtere teken zijn in een bak geplaatst waarin in het 

midden een objectglaasje is geplaatst met één ml hondenhaarextract. 

- Observatie 2: vier nuchtere teken zijn in een bak geplaatst waarin in het 

midden een plukje hondenhaar is gelegd. 

- Observatie 3: vier nuchtere teken zijn in het midden van een bak 

geplaatst waarin op de ene helft een objectglaasje is geplaatst met één ml 

hondenhaarextract en op de andere helft een plukje hondenhaar. 

- Observatie 4: vier nuchtere teken zijn in een bak geplaatst waarin in het 

midden een objectglaasje is geplaatst met één ml hondenhaarextract, met 

daar boven een klein beetje hondenharen. 

 

- Observatie 5: vier nuchtere teken zijn in het midden op een tissue 

geplaatst, waarop in elke hoek een iets neer is gelegd: een objectglaasje 

met één ml runderhaar extract, een objectglaasje met één ml 

hondenhaarextract, een plukje hondenhaar en een plukje runderhaar. 

- Observatie 6: vier nuchtere Rhipicephalus appendiculatus teken zijn in het 

midden op een tissue geplaatst, waarop in elke hoek een iets neer is 

gelegd: een objectglaasje met één ml runderhaar extract, een 

objectglaasje met één ml hondenhaarextract, een plukje hondenhaar en 

een plukje runderhaar. 

- Observatie 7: vier nuchtere teken zijn in het midden op een tissue 

geplaatst, waar aan beide zijden een objectglaasje met één ml extract met 

daarop wat haar is neergelegd. Aan de ene kant die van de hond, aan de 

andere kant die van het rund. 

- Observatie 8: vier nuchtere Rhipicephalus appendiculatus teken zijn in het 

midden op een tissue geplaatst, waar aan beide zijden een objectglaasje 

met één ml extract met daarop wat haar is neergelegd. Aan de ene kant 

die van de hond, aan de andere kant die van het rund. 
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§ 2.2 Resultaten 

 

§ 2.2.1 Nuchtere R.sanguineus adulten 

 

Voeding 1: na 60 uren zijn er nog geen teken aangehecht. Bij de tweemaal 

daagse controle zat gemiddeld 50% in het runderhaar en 50% op het membraan. 

De teken zijn wel actief, maar niet gestimuleerd om zich op het membraan te 

voeden. Er zijn geen teken overleden. 

 

Voeding 2: na 24 uren zijn er twee D.reticularis teken aangehecht en na 48 uren 

zijn dit er vijf (5/10). Geen van de R.sanguineus teken is aangehecht. Gemiddeld 

is 56% van de Dermacentor teken te vinden op het membraan en bij de 

Rhipicephalus is dit 5%. De resterende teken bevinden zich in het haar of verder 

bovenin de unit. Er zijn geen teken overleden. 

 

Voeding 3: na 48 uren zijn nog geen nuchtere teken aangehecht. Bij de tweemaal 

daagse controle zit gemiddeld 9% op het membraan en 91% in het hondenhaar 

of bovenin de unit. Na 21 uren zijn er drie gedeeltelijk gevoede teken in een van 

de units geplaatst, waarvan er één mannelijke teek zich binnen drie uren heeft 

vastgehecht aan het membraan. Een vrouwelijke teek volgt en heeft zich 24 uren 

na in de voedingunit vastgehecht op het membraan. Er is geen feces gezien. 

Uiteindelijk is er één teek overleden. 

 

Voeding 4: na 42 uren is de voeding beëindigd, omdat in één unit alle teken dood 

zijn en in de tweede unit 72% (8/11 teken). Deze teken vertonen 

zenuwverschijnselen (rondjes lopen, niet op kunnen staan, achteruit lopen). Dit 

experiment is niet herhaald, omdat het zinvoller lijkt verder te gaan met 

gedeeltelijk gevoede teken. 

 

§ 2.2.2 Nuchtere R.sanguineus nymfen 

 

Na 24 uren is 50% van de nymfen niet meer actief. Na 56 uren is de voeding 

beëindigd, omdat 83% van de nymfen dood is (10/12). 

 

§ 2.2.3 Gedeeltelijk gevoede R.sanguineus adulten 

 

Voeding 1: na 14 uren zijn in beide units drie vrouwelijke teken aangehecht (3/10 

en 3/11) en na 24 uren is de verhouding gewisseld naar drie vrouwelijke teken in 
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de ene unit en twee vrouwelijke plus één mannelijke teek in de andere. Bij deze 

controle is er in één unit ook verse feces gezien. Na 48 uren zitten er in beide 

units nog twee teken aangehecht (totaal drie vrouwtjes en één mannetje) en zijn 

er in beide units vier teken dood. Vanwege enkele milliliters bloedtekort is er 

gekozen om alle 11 levende teken de laatste uren van de voeding in één unit te 

plaatsen. Hiervoor zijn twee aangehechte vrouwelijke teken losgehaald. Na 60 

uren zit er nog één vrouwelijke teek aangehecht, maar deze blijkt later dood te 

zijn. Uiteindelijk zijn er zes levende actieve teken over. Over de gehele 

voederperiode bevindt gemiddeld 57% van de teken zich op het membraan en 

43% in het haar of bovenin de voedingunit. Totaal zijn zeven teken (7/19) dood, 

drie in de ene en vier in de andere unit. 

 

Voeding 2: na 24 uren heeft zich in één unit een vrouwelijke teek aangehecht 

(1/10), waarbij na 36 uren verse feces is geproduceerd en de monddelen onder 

het membraan zichtbaar zijn. In dezelfde unit zijn drie (3/10) teken dood en na 

60 uren nog eens drie (6/10). In de andere unit zijn drie teken gestorven, 

waardoor in totaal 11 levende actieve teken over zijn (4/10 en 7/10). Aan het 

einde van de voederperiode zijn er in beide units geen teken meer aangehecht 

aan het membraan. Gemiddeld bevindt 34% van de teken zich tijdens de voeding 

op de membraan en 66% in het haar of bovenin de voedingunit. 

 

Voeding 3: na 18 uren zijn er vijf teken ontsnapt, welke vervolgens weer in de 

voedingunit zijn geplaatst. Bij de controle op 42 uren is in één van de twee 

voedingunits een mannelijke teek aangehecht, waarbij feces is geproduceerd. 

Maar bij de controle na 50 uren is er geen van de teken meer aangehecht. Over 

de gehele voederperiode zit 57% van de teken op de membraan en 43% bovenin 

de unit. Uiteindelijk zijn er aan het einde van de voederperiode 11 actieve 

levende teken over (11/17). 

 

Voeding 4: bij het inzetten van de voeding op het voorverwarmde membraan 

blijven de teken direct onderin de unit. Na zeven uren zijn er in beide units enkele 

dode teken (2/12 en 1/23) en na 24 uren volgen er veel meer (9/12 en 6/23). Op 

dit moment zijn de overgebleven 20 teken op één nieuw membraan geplaatst. Na 

32 uren vanaf de start van de voeding zijn er weer vier dode teken bij (4/20) en 

is ervoor gekozen de voeding te stoppen. 

 

Voeding 5: bij het inzetten van de voeding op het voorverwarmde membraan 

blijven de teken direct onderin de unit. Na 48 uren zijn er nog geen teken 
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aangehecht en is de voeding beëindigd. Gedurende de voeding heeft er geen 

aanhechting aan het membraan plaats gevonden. Gemiddeld bevindt 50% van de 

teken zich op de membraan en 50% bovenin, dit zijn vooral nuchtere teken. 

Uiteindelijk zijn er twee gedeeltelijk gevoede teken dood (2/24). 

 

§ 2.2.4 Klimaat waterbad 

 

Na twee dagen zijn de teken in het acaridarium en het waterbad nog steeds 

levend en actief, op één dode gedeeltelijk gevoede teek in het waterbad na 

(1/10). Tijdens dit experiment zitten de teken in het waterbad voornamelijk 

bovenin het buisje. De controlegroep in het acaridarium zat voornamelijk onderin 

het buisje. 

Vervolgens is een buisje met 10 nuchtere teken twee dagen in het waterbad 

geplaatst (37 graden Celsius), waarbij het deksel eraf is gelaten. Na twee dagen 

zijn alle teken zijn nog levend en actief en ze zitten gedeeltelijk bovenin en 

onderin. 

 

§ 2.2.5 Gedragsobservatie volwassen R.sanguineus teken 

 

Observatie 1: alle vier teken lopen na enkele seconden op het objectglaasje met 

hondenhaar extract en maken met hun kop een neerwaartse beweging. Daarna 

lopen ze verder in de bak en één teek loopt na enkele minuten weer terug naar 

het objectglaasje. 

 

Observatie 2: na enkele seconden lopen drie teken naar het hondenhaar en 

blijven onderweg even stilzitten met de voorste paar poten in de lucht. In het 

hondenhaar blijven de teken vrijwel stil zitten. De vierde teek loopt na enkele 

minuten naar het hondenhaar en blijft daar ook in zitten. 

 

Observatie 3: alle vier teken zitten binnen enkele minuten in het hondenhaar en 

blijven onderweg even stilzitten met de voorste paar poten in de lucht. Één teek 

loopt via het objectglaasje naar het plukje hondenhaar. 

 

Observatie 4: na enkele minuten loopt er één teek naar het glaasje en gaat op de 

haren zitten. Vervolgens komt een tweede teek erbij, welke een paartje probeert 

te vormen door bovenop de eerste teek te gaan zitten. De overige twee teken 

lopen rond in de bak. 

De geur van het hondenhaar extract is na 20 minuten duidelijk verminderd. 
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Observatie 5: alle teken blijven enkele seconden stilzitten met de voorste paar 

poten in de lucht. Het objectglaasje met runderhaar extract wordt tweemaal 

betreden, evenals die met hondenhaar extract. Ook het honden- en runderhaar 

wordt door de teken even vaak betreden (driemaal). Opvallend is dat de teken 

het runderhaar na enkele minuten verlaten en in het hondenhaar blijven zitten. 

 

Observatie 6: alle teken blijven enkele minuten stil in het midden zitten. Het 

hondenhaar wordt tweemaal betreden, het hondenhaarextract eenmaal, het 

runderhaar driemaal en het runderhaar extract ook driemaal. Opvallend is dat de 

teken stil blijven zitten in het haar van beide diersoorten. 

 

Observatie 7: twee teken lopen direct naar het glaasje met hondenhaar en blijven 

daar in zitten. Eén teek loopt na een aantal minuten naar het glaasje met 

runderhaar, maar vertrekt ook weer na een paar minuten. De vierde teek loopt 

rond op de tissue. 

 

Observatie 8: alle teken blijven enkele minuten stilzitten in het midden. Twee 

teken gaan naar het glaasje met hondenhaar en twee teken naar het glaasje met 

runderhaar. De teken blijven zitten in het haar. 

De geur van het runderhaar extract op het objectglaasje is na 20 minuten niet 

verminderd. 
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§ 2.3 Discussie 

 

In september 2007 is er een artikel gepubliceerd door Kröber en Guerin waarin 

een methode voor kunstmatige voeding van harde teken wordt beschreven voor 

Ixodus ricinus. Hierin wordt gesuggereerd dat deze in vitro methode, met zo 

nodig enkele kleine aanpassingen, geschikt zou kunnen zijn voor het voeden van 

Rhipicephalus sanguineus, vanwege de vergelijkbare hypostoom lengte. In het 

artikel wordt niet gesproken over het voorvoeden van teken op een donordier, 

waardoor er is gekozen om te starten met nuchtere R.sanguineus adulten volgens 

de methode van Kröber en Guerin (practical training course: ‘Feeding hard ticks 

in vitro’). Bij deze methode wordt er gewerkt met runderhaar extract en 

runderhaar in de voedingunit. 

 

Uit de resultaten van de eerste voeding van de nuchtere R.sanguineus teken blijkt 

dat via deze methode de R.sanguineus teken niet gestimuleerd zijn zich aan te 

hechten aan het membraan. De teken zijn wel actief, maar 50% van de teken 

blijft niet op de membraan en zit in het haar. Om er zeker van te zijn dat de 

voedingunit in orde is, is het experiment herhaald met daarnaast 10 Dermacentor 

reticularis teken als positieve controle. Daarbij (en bij alle voedingen daarna) is 

als extra stimulus feces van elke tekensoort op de membraan gestrooid. Er is 

voor D.reticularis gekozen, omdat uit eerdere experimenten bij het Utrechts 

Centrum voor Tekengebonden Ziekten is gebleken dat de D.reticularis zich wel 

aanhecht aan het membraan. Dit blijkt ook uit de tweede voeding van deze 

studie, waarbij na 48 uren 50% van de D.reticularis is vastgehecht, maar weer 

geen van de R.sanguineus teken. Slechts 5% van de R.sanguineus teken zit op de 

membraan, in vergelijking met 56% van de D.reticularis. Omdat de voedingunit 

wel lijkt te werken is er gekozen om haar en haar extract van een andere 

diersoort te gebruiken (hond). De R.sanguineus teek is erg gastheerspecifiek voor 

hondachtigen, waardoor deze tekensoort mogelijk het runderhaar en -extract niet 

herkend als voederstimulus. Bij de derde voeding van de nuchtere teken is het 

hondenhaar en -extract gebruikt, maar weer zijn er geen nuchtere teken 

aangehecht. Slechts 9% van de teken zit op het membraan en 91% bevindt zich 

elders in de voedingunit. Naar aanleiding van deze bevindingen is er een 

gedragsobservatie van een aantal teken gedaan, om de mate van interesse in het 

haar ten opzichte van het haarextract te verduidelijken. Hieruit blijkt dat 

R.sanguineus teken sterker aangetrokken worden door het hondenhaar, dan door 

het hondenhaarextract. Daarbij heeft het hondenhaar een sterkere 

aantrekkingskracht dan het runderhaar. Ter vergelijking is een zelfde soort 
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gedragsobservatie is gedaan met enkele Riphicephalus appendiculatis teken, 

welke een lichte voorkeur blijken te hebben voor het runderhaar. Dit komt 

overeen met het natuurlijke gedrag van de teken, gezien R.sanguineus teken 

gastheerspecifiek zijn voor hondachtigen en R.appendiculatus voor runderen. 

Waarschijnlijk heeft het haar een sterkere geur dan het haar extract en worden 

teken gestimuleerd door de mechanische prikkels van het haar. Het haar weg 

laten uit de voedingunit en het extract sterker maken lijkt hierdoor een optie om 

hen te stimuleren. Het extract is viermaal geconcentreerd door middel van 

verdamping aan de lucht en er is een dubbele hoeveelheid op het membraan 

aangebracht, zie voeding 4 van de nuchtere R.sanguineus teken. Helaas zijn er 

tijdens deze voeding veel teken doodgegaan. Mogelijk is dit een gevolg geweest 

van het oplosmiddel DCM (DCM) in het extract, wat onvoldoende is verdampt 

voordat de teken in de unit zijn geplaatst. 

 

Tijdens de derde voeding zijn er drie gedeeltelijk gevoede teken in de unit bij 

geplaatst, waarvan er zich twee hebben aangehecht aan het membraan. Het 

voorvoeden van teken lijkt hier dus als voederstimulus te werken. Vanwege deze 

bevinding en een beperkt aantal teken, is er in deze studie voor gekozen verder 

te gaan met het kunstmatig voeden van gedeeltelijk gevoede teken. Verder 

onderzoek naar de mogelijkheden van het kunstmatig voeden van nuchtere 

R.sanguineus teken is gewenst. 

 

Bij de eerste voeding van de gedeeltelijke gevoede teken hebben zich zeven 

(7/19) verschillende teken aangehecht aan het membraan, waarbij er ook verse 

feces is geproduceerd. Over de gehele voederperiode bevindt gemiddeld 57% zich 

op het membraan en 43% in het haar of bovenin de voedingunit. Mogelijk geven 

zuigende vrouwelijke teken feromonen af, waardoor er zich meer teken op het 

membraan bevinden en aanhechten. Omdat mannelijke teken erg actief zijn en 

het natuurlijke gedrag is om zich op meerdere gastheren te voeden (Little et al. 

2007), is het mogelijk dat er zich wel mannelijke teken hebben aangehecht, maar 

dat deze alweer los zijn op het moment van controle (mogelijk door de 

hoeveelheid licht). Een suggestie voor verder onderzoek is om de teken te 

markeren en te wegen voor en tijdens de voederperiode. 

 

Vergeleken met de voedingen van de nuchtere R.sanguineus teken is er veel 

sterfte opgetreden (7/19), waardoor er voor gekozen is het extract langer te 

laten verdampen. Bij de hierop volgende voeding (voeding 2 van de gedeeltelijk 

gevoede R.sanguineus teken) is er één teek aangehecht, maar is er nog steeds 
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een hoge sterfte (9/20), waardoor de extra verdamptijd weinig effect lijkt te 

hebben. Mogelijk is er ook een andere oorzaak dan de DCM verantwoordelijk voor 

sterfte. Hierbij kan gedacht worden aan een suboptimale temperatuur, 

luchtvochtigheid of het onderbreken van de voeding van de teken tussen het 

voorvoeden en het kunstmatig voeden. 

 

Omdat gemiddeld 34% van de teken zich tijdens deze tweede voeding op de 

membraan en 66% in het haar of bovenin de voedingunit bevindt, is er een nieuw 

deksel gemaakt om de teken onder in de voedingunit te houden. Helaas sloot het 

deksel niet goed genoeg af, omdat gedurende de voeding toch nog 40% van de 

teken bovenin de unit zijn gevonden. Verder onderzoek naar een geschikte 

mechanische barrière in de voedingunit zou gewenst zijn. Als alternatief is in deze 

studie het haar in de unit in stukjes van 4 mm geknipt, zodat de teken die in het 

haar gaan zitten ook nog in contact zijn met het warme membraan. Dit zou de 

teken kunnen stimuleren beneden in de voedingunit te blijven en zich te gaan 

voeden. 

 

Om toch de invloed en geur van DCM te verminderen en die van het extract te 

versterken is er voor gekozen om het extract op het membraan, niet op de 

warme plaat te laten verdampen, maar in het warm waterbad bij 37 graden 

Celsius (voeding 4 van de gedeeltelijk gevoede teken). Dit naar aanleiding van 

eerdere ervaringen van onderzoekers in Afrika (Rhebergen & Pol, 2009), die 

hebben ondervonden dat op deze manier de plasticgeur vermindert, waardoor het 

extract een sterkere geur heeft op het membraan. In de vierde voeding van de 

gedeeltelijk gevoede teken is dit geprobeerd, waarbij ook de hoeveelheid extract 

is verdubbeld om een sterkere geur te verkrijgen. Het DCM in het extract lijkt nog 

steeds niet goed te zijn verdampt, gezien de hoge mortaliteit onder de teken 

(15/35). Ook na het verplaatsen van de teken op een nieuwe membraan zijn er 

weer teken gestorven. Wegens een beperkt aantal teken is deze voeding niet 

herhaald, maar een aanbeveling is om deze methode te herhalen met 75 ul 

hondenhaarextract en deze drie uren of langer te laten verdampen in het 

waterbad. 

 

Opvallend is dat bij het plaatsen van de teken op de voorverwarmde membraan, 

de teken onderin de unit blijven zitten. Deze methode zou kunnen worden 

verwerkt in het protocol, gezien de teken nu uit zichzelf op de membraan blijven 

zitten bij het inzetten van de voeding. Mogelijk is dit een betere simulatie van de 

huid van het dier, dan de huidige methode. 
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Tot slot is er een laatste voeding ingezet met runderhaar en runderhaar extract, 

om het effect van runderhaar extract te vergelijken met het hondenhaar extract. 

Hieruit blijkt dat er een lagere mortaliteit is wanneer er gebruik wordt gemaakt 

van runderhaar extract t.o.v. hondenhaar extract (2/24). Maar in tegenstelling tot 

de vorige voedingen is hier geen aanhechting op het membraan gezien. Er zijn 

nuchtere teken bij geplaatst, omdat er te weinig gedeeltelijk gevoede beschikbaar 

waren op dat moment. 

Mogelijk is de wijze van vervaardiging van runderhaar extract minder geschikt 

voor hondenhaar. Een suggestie voor verder onderzoek is de invloed van DCM in 

het hondenhaar extract te verminderen door nog verder te concentreren, of het 

extract op een andere manier te vervaardigen zonder DCM. 

Het valt op dat er maar weinig sterfte optreedt bij de nuchtere teken in 

vergelijking met de gedeeltelijk gevoede teken, bij een hoeveelheid van 75 ul 

runderhaar of hondenhaarextract. Mogelijk zijn volwassen nuchtere teken beter 

resistent tegen wisselende omstandigheden. 

 

Vanwege de hoge mortaliteit tijdens de voedingen is het klimaat op waterniveau 

van het waterbad nader bekeken, door enkel buisjes met teken in het bad te 

plaatsen. Dit is gedaan met deksel over het waterbad en zonder deksel. Hieruit 

kan worden geconcludeerd dat de omstandigheden in het waterbad niet optimaal 

zijn. Dit is te zien aan de locatie van de teken in de unit (bovenin). Er lijkt 

verbetering op te treden wanneer er geen deksel over het waterbad wordt 

geplaatst (50% bovenin, 50% onderin). Dit is ook de reden dat er in de laatste 

twee voedingen van de gedeeltelijk gevoede teken geen deksel is geplaatst over 

het waterbad. 

 

De omstandigheden in de voedingunit worden mogelijk beïnvloed door het 

haarextract. Daarom is er gekozen om het extract langer te laten verdampen 

(drie uren in het waterbad). Omdat het extract nu extra lang op de membraan 

wordt verdampt, is er gekozen de hoeveelheid extract op de membraan te 

verdubbelen om zo de hondengeur te versterken. Tevens is er nieuw hondenhaar 

extract vervaardigd, welke is ingedampt met behulp van roto-evaporatie, maar de 

geur is erg zwak. Daarom is gekozen toch het ‘oude’ extract te gebruiken. Om 

teken te stimuleren aan te hechten is het waterbad verplaatst naar een donkere 

kamer, waarbij een dag-nacht cyclus is gecreëerd met een lamp (16 uren licht, 8 

uren donker), en een voeding ingezet aan het begin van de donker periode. Ook 

zijn er meerdere teken in een voedingunit geplaatst, om te kijken of het aantal 
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teken van invloed is op het aanhechten van de membraan. Omdat er veel sterfte 

is opgetreden in de huidige studie kan hier geen indicatie over worden gegeven. 

Verder onderzoek is gewenst. 
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§ 2.4 Conclusie 

 

In de huidige studie is het niet gelukt om nuchtere Rhipicephalus sanguineus 

teken kunstmatig te voeden. Voor enkele gedeeltelijk gevoede teken is dit wel 

gelukt, maar er is nog veel sterfte.  

In deze studie zijn de volgende aanvullingen op de handleiding van Kröber en 

Guerin tot stand gekomen voor het voeden van Rhipicephalus sanguineus teken: 

het gebruik van hondenhaar, hondenhaarextract, tekenfeces, haar in stukjes van 

4 mm of kleiner direct op de membraan en het plaatsen van de teken op de 

voorverwarmde membraan. 

 

Verder onderzoek naar het optimaliseren van de kunstmatige voeding van 

Rhipicephalus sanguineus teken is noodzakelijk, zodat deze methode in de 

toekomst gebruikt kan worden voor andere onderzoeksdoeleinden.  

 

Enkele suggesties voor verder onderzoek zijn als volgt: 

- Verder onderzoek naar de invloed van DCM in het haarextract, mogelijk 

door het extract maximaal te concentreren, of door het vervaardigen van 

een extract zonder DCM. 

- Verder onderzoek naar andere aanhechtingsstimuli in de voedingunit 

(hoeveelheid feces, duur van voorvoeden, aantal teken in de unit, 

verhouding mannelijke:vrouwelijke teken etc.). 

- Verder onderzoek naar een geschikte mechanische barrière in de 

voedingunit, zodat een groot percentage van de teken op de membraan 

blijft zitten. 

- Verder onderzoek naar de invloed van de dikte van de siliconen membraan 

op het voeden. 

- Verder onderzoek naar de aanhechting van mannelijke Rhipicephalus 

sanguineus teken, mogelijk door teken te markeren en te wegen voor en 

tijdens de voederperiode. 
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Hoofdstuk 3 Capillairvoeding van Rhipicephalus sanguineus teken 

 

§ 3.1 Materiaal en Methode 

 

Teken: er zijn volwassen R.sanguineus teken gebruikt uit het acaridarium (clean 

strain 110708). Er zijn 50 teken (25 vrouwelijke en 25 mannelijke teken) getest 

met PCR en RLB, bij het gebruik van Ehrlichia spp. primers. 

 

Bloed: bloed is getapt van een aantal donor runderen en opgevangen in 

heparinebuizen. Vervolgens is het bloed overgebracht in een falconbuis waaraan 2 

ml glucose per ml bloed aan is toegevoegd. Het bloed is opgeslagen bij 4 graden 

Celsius voor maximaal vijf dagen.  

 

Capillairen: glazen Pasteurse pipetten zijn verhit, uitgerekt en vervolgens 

afgesneden bij een diameter van 0,2 mm. Hierbij zijn alle scherpe randjes 

verwijderd met een scalpel. De achterzijde van de pipet is ingekort door er een 

stuk af te breken. 

 

Capillairvoeding: volwassen R.sanguineus teken zijn vier tot zeven dagen 

voorgevoed op een donorkonijn. Vervolgens is het gewicht per teek bepaald, de 

teek is op haar dorsale zijde gefixeerd op een objectglaasje met dubbelzijdig 

plakband, en daarna is een capillair om de hypostoom geschoven. Bij een paar 

teken is ook één van de palpen erbij ingeschoven. De capillair is gevuld met 

schoon of geïnfecteerd bloed, waarna deze is vastgelijmd aan de palpen met 

hobbylijm. Een bolletje klei is onder het uiteinde van de capillair geplaatst ter 

ondersteuning, zodat het bloed richting de teek kan stromen. De teken zijn één 

nacht in een acaridarium geplaatst van 27 graden Celsius en een relatieve 

luchtvochtigheid van 85%. De volgende dag is er per capillair een bloedmonster 

van 100-200 µl genomen voor PCR en zijn de teken voorzichtig losgehaald, 

gewogen en terug in het acaridarium geplaatst. In een logboek is het gewicht, de 

gewichtstoename, de sterfte, de aanhechting aan capillair en de fecesproductie 

genoteerd. Na drie dagen is nogmaals de sterfte genoteerd en zijn de teken 

gebruikt voor DNA extractie. De bijzonderheden per capillairvoeding worden later 

beschreven. 
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Besmetten van bloed: in de huidige studie zijn DH82 cellen gekweekt en besmet 

met Ehrlichia canis (GU254 & GU259) volgens de methode van Cheng en Ganta 

(2008). Dagelijks zijn uitstrijkjes gemaakt van de celculturen en microscopisch 

beoordeeld op basofiele morula in het cytoplasma (Thermo Kwik™Diff Stain Kit). 

Bij een positief resultaat is de cultuur gebruikt voor capillairvoeding (zie appendix 

2 voor het protocol). Daarnaast is een ampul met 1 ml CR355 in DH82 uit de 

stikstof gebruikt. Deze is overgebracht in een 2 ml epje en vijf minuten 

centrifugeert op 11000 rpm. Het supernatant is weg gepipetteerd en er is 1,1 ml 

sucrose-fosfaat-glutamaat buffer (SPG) aan toegevoegd. De suspensie is verdeeld 

over vijf cryobuisjes (200ul per buisje) en ingevroren bij -80 graden Celsius. De 

ampullen GU254, GU259 en CR355 zijn van te voren getest met een PCR op 

Ehrlichia spp. 

 

Capillairvoeding met Ehrlichia canis uit celcultuur: de celcultuur is losgemaakt van 

de bodem met een steriele plastic celschraper en de cellen met het medium (20 

ml) zijn overgebracht in falconbuizen. Deze zijn 10 minuten gecentrifugeerd bij 

3000 rpm, waarna het supernatant is weg gepipetteerd. De pellet is opgelost in 

1,8 ml bloed, waarna er een monster van 200 µl is genomen voor PCR 

(opgeslagen bij -20 graden Celsius). Per capillair is 300 µl bloed gebruikt voor 

één voeding.  

 

Capillairvoeding met Ehrlichia canis uit de stikstof: een cryobuisje met CR355 

cellen plus 200 µl SPG buffer is ontdooid en toegevoegd aan 1,6 ml bloed (voor 

vijf teken). Per capillair is 300 µl gebruikt en een monster van 200 µl is genomen 

voor PCR (opgeslagen bij -20 graden Celsius). Daarnaast zijn twee voedingen 

ingezet waarbij de SPG buffer is verwijderd, voordat de cellen zijn vermengd met 

bloed (1,8 ml). 

 

DNA extractie: drie dagen na het uithalen van de capillairvoeding is DNA 

geëxtraheerd uit de bloedmonsters en de teken met een NucleoSpin® Tissue kit, 

Macherey-Nagel 2007. Bij een bloedmonster van 100 µl is 12,5 µl proteinase K 

gebruikt, in plaats van 25 µl bij een bloedmonster van 200 µl. 

 

Polymerase Chain Reaction (PCR): in tabel 1 is de PCR-mix weergeven die is 

gebruikt voor RLB. De PCR-mix is in het PCR apparaat gezet bij het programma: 

37°C 5.00 (1x), 94°C 5.00 (1x), 94°C 0.20, 67°C 0.30 (T down 1°C), 72°C 0.30 

(10x), 94°C 0.20, 57°C 0.30, 72°C 0.30 (40x), 72°C 7.00, 4°C ∞ (1x). 
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Tabel 1: PCR mix RLB           Tabel 2: PCR mix kloneren 
 

 PCR-mix voor RLB µl 

10x Supertaq PCR buffer 2,50 

UDG (1 U/ul) (UNG) 0,10 

dNTP/dUTP mix (Fermentas) 2,50 

Forwardprimer Ehr F (100 pmol/ul) 0,25 

Reverse primer Ehr R (100 pmol/ul) 0,25 

Supertaq 0,25 

Rnase free water (milliQ) 14,15 

DNA 5,00 

Totaal 25,00 

 
Gelelectroforese: er is gebruik gemaakt van en 1,5% agarose gel, bij 80 

milliampère.  

 

Reverse Line Blot hybridisatie (RLB): per monster is 10 µl PCR product opgelost in 

150 µl 2xSPPE/0,1% DS. Deze RLB monsters zijn 10 minuten bij 100°C 

gedenatureerd, vervolgens afgekoeld en op een geschikt membraan in een 

miniblotter opgebracht (Jesper mp4). Na hybridisatie van 60 minuten bij 42°C is 

het membraan met verschillende wasstappen klaargemaakt voor visualisatie met 

een röntgenontwikkelaar. Het membraan is daarvoor 10 minuten blootgesteld aan 

een röntgenfilm. 

 

Kloneren: voor zes monsters is plasmide DNA gekloneerd. Dit is gedaan door het 

PCR product na gelelectroforese te zuiveren met een NucleoSpin® Extract II kit, 

vervolgens is de DNA-concentratie gemeten, waarna er een ligatie is gedaan met 

10 µl gezuiverd PCR product (Promega® pGEM Easy Vector System kit). Dit 

ligatieproduct (5 µl) is gebruikt voor electroporatie. Er is 40 µl per monster 

uitgeplaat op een ampicilline plaat en overnacht bij 37 graden Celsius 

geïncubeerd. Van de witte kolonies is vervolgens een kloon-PCR gedaan en de 

cultuur is overnacht bij 37 graden Celsius gezet. De PCR mix is weergegeven in 

tabel 2. De PCR-mix is in het PCR apparaat gezet bij het programma: 94°C 6.00 

(1x), 94°C 0.30, 52°C 0.30, 72°C 2.00 (35x), 72°C 10.00, 4°C ∞ (1x). Bij een 

positief resultaat na gelelectroforese is het plasmide DNA gezuiverd uit 1 ml van 

de cultuur, aan de resterende 1 ml cultuur is 1 ml 100% glycerol toegevoegd en 

ingevroren bij -80 graden Celsius. 

Plasmide DNA is opgestuurd naar het Base Clear Laboratorium in Leiden om de 

DNA sequentie te achterhalen. Met behulp van het zoekprogramma BLASTn in 

NCBI Pubmed is de sequentie vergeleken. 

 

 PCR-mix voor kloneren µl 

10x Supertaq PCR buffer 5,0 

MgCl2 5,0 

Primer M13F 1,0 

PrimerM13R 1,0 

dNTP 1,0 

Taq 0,5 

Rnase free water (milliQ) 35,5 

DNA 1,0 

Totaal 50,0 
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Bijzonderheden per capillairvoeding:  

Voeding 1: acht R.sanguineus teken (twee vrouwelijke en zes mannelijke teken), 

vijf dagen voorgevoed op een donorkonijn, capillairen met schoon runderbloed 

van één dag oud, geen PCR en RLB.  

 

Voeding 2: 10 mannelijke R.sanguineus teken, zeven dagen voorgevoed op een 

donorkonijn, twee groepen: vijf teken met runderbloed + DH82 cellen als 

negatieve controle en vijf teken met runderbloed + geïnfecteerde DH82 cellen 

(GU254). Bloed van één dag oud. 

 

Voeding 3: 10 R.sanguineus teken (zes vrouwelijke en vier mannelijke teken), 

zeven dagen voorgevoed op een donorkonijn, twee groepen: vijf teken met 

runderbloed + SPG buffer als negatieve controle en vijf teken met runderbloed + 

CR355 in SPG buffer. Bloed van twee dagen oud. 

 

Voeding 4: negen R.sanguineus teken (drie vrouwelijke en zes mannelijke teken), 

zeven dagen voorgevoed op een donorkonijn, twee groepen: vijf teken met 

runderbloed als positieve controle en vier teken met runderbloed + CR355 cellen 

zonder SPG buffer. Bloed van één dag oud. 

 

Voeding 5: 11 R.sanguineus teken (vier vrouwelijke en zeven mannelijke teken), 

vier dagen voorgevoed op een donorkonijn, alle teken met runderbloed + CR355 

cellen zonder SPG buffer. Bloed van één dag oud. De voeding is met één dag 

verlangd, maar er is ook net als bij de overige voedingen een bloedmonster voor 

PCR genomen na één nacht. 
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§ 3.2 Resultaten 

 

§ 3.2.1 R.sanguineus teken  

 

Na gelelectroforese geven 25 van de 40 teken teken een zwak positief signaal bij 

450 basenparen (10 monsters zijn niet op gel gezet). De positieve controle is 

positief, de negatieve controle negatief. Met RLB geven vier van de 50 teken een 

positief signaal voor Ehrlichia/Anaplasma catch all (pijlen in foto 1), waarvan één 

teek daarnaast ook voor Rickettsia catch all, R.massiliae en R.conorii. Eén teek 

geeft een signaal voor Rickettsia catch all en R.massiliae. 

 
  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   +    -      1   2   3     4   5   6    7 
 
 
Foto 1: RLB R.sanguineus  teken (links) 
Foto 2: gelelectroforese GU259, GU254, CR355 en bloedmonsters (midden) 
Foto 3: RLB capillairvoeding 5 (rechts) 
 
§ 3.2.2 Ehrlichia canis materiaal voor celkweek 

 

De ampullen GU259 (1), GU254 (2), en CR355 (3) zijn vooraf getest met PCR en 

geven alle drie een positief signaal bij 450 basenparen na gelelectroforese. Het 

runderbloed (4 t/m 7) is op dezelfde wijze getest en geeft geen signalen (zie foto 

2).  

CR355 is  vervolgens meegenomen met de RLB en geeft een positief signaal voor 

Ehrlichia/Anaplasma catch all en Ehrlichia canis/Ehrlichia ovina. 

Dagelijks zijn er uitstrijkjes gemaakt van de celculturen, maar er zijn geen 

morula gezien. Wel zijn er na twee dagen groepjes paarse korrels zichtbaar 

rondom de cellen, die op dag vijf weer verdwenen zijn. Van één van deze culturen 

(DH82 + GU254) is op de tweede dag DNA geëxtraheerd en een PCR gedaan, 

welke een positief resultaat geeft op 450 basenparen na gelelectroforese. Deze 

cultuur is gebruikt voor de tweede capillairvoeding.  
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§ 3.2.3 Capillairvoedingen 

 

De resultaten van de observaties tijdens de capillairvoedingen staan weergegeven 

in tabel 1. Daarnaast zijn tijdens voeding 2 vier teken losgeraakt van het capillair, 

tijdens voeding 3 & 4 zijn er beide keren drie teken losgeraakt en tijdens voeding 

5 is er één teek losgeraakt van het capillair. Ook zijn enkele teken overleden: één 

teek in voeding 2, twee teken bij het uithalen van voeding 3 en twee teken in 

voeding 5. Deze laatste voeding heeft één dag langer geduurd dan de overigen. 

Overigens zijn hier na één nacht geen teken doodgegaan. In voeding 4b is bij één 

teek witte ontlasting gezien.  

 

In tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van de PCR en RLB van de 

bloedmonsters en de teken na capillairvoeding. Ter vergelijking is alles 

weergegeven in percentages.  

Van alle bloedmonsters is een PCR gedaan en bij twijfel nog een RLB. Vier 

positieve bloedmonsters met zwakke en sterke signalen op PCR na voeding 5, zijn 

meegenomen op RLB. Alle vier geven een Ehrlichia/Anaplasma catch all,  

E.canis/E.ovina en een A.phagocytophilum signaal (zie pijl op foto 3). Hieronder is 

ook het bloedmonster dat na twee dagen is genomen bij voeding 5. Van alle 

teken is een PCR gedaan en bij voeding 2 & 5 ook RLB. 

 

Tabel 1: resultaten capillairvoedingen (observaties) 

Capillairvoeding Aantal teken 

Percentage  
met feces 

% 

Percentage met 
gewichts- 
toename 

% 

Range  
gewichts- 
toename 

% 

Voeding 1 
Bloed proberen 8 62,5 62,5 41,0 tot 143,0 

Voeding 2a 
Bloed+DH82 5 40,0 20,0 4,3 tot 28,2 

Voeding 2b 
Bloed+DH82+GU254 5 40,0 20,0 4,3 

Voeding 3a 
Bloed+SPG 5 0,0 80,0 2,9 tot 129,1 

Voeding 3b 
Bloed+SPG+CR355 5 20,0 80,0 26,2 tot 81,0 

Voeding 4a 
Bloed 5 20,0 80,0 10,3 tot 54,3 

Voeding 4b 
Bloed+CR355  4 50,0 50,0 20,0 tot 26,5 

Voeding 5 
Bloed+CR355  11 36,4 54,5 9,4 tot 66,7 
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Tabel 2: resultaten capillairvoedingen (PCR & RLB) 

Capillairvoeding 

Bloedmonster 
voor  

capillairvoeding 
PCR Ehr 

Bloedmonster  
na  

capillairvoeding 
PCR Ehr 

Percentage 
besmette  

teken 
PCR Ehr 

% 

Percentage 
besmette  

teken  
RLB  

(Ehr/An catch 
all) 
% 

Percentage 
besmette  

teken 
RLB  

(E.canis) 
% 

Voeding 2a 
Bloed+DH82 - - 100 80 0 

Voeding 2b 
Bloed+DH82+GU254 + + 80 100 (4 teken) 25 

Voeding 3a 
Bloed+SPG - - 40 geen RLB geen RLB 

Voeding 3b 
Bloed+SPG+CR355 - - 60 geen RLB geen RLB 

Voeding 4a 
Bloed - - 20 geen RLB geen RLB 

Voeding 4b 
Bloed+CR355  + + 25 geen RLB geen RLB 

Voeding 5 
Bloed+CR355  - + 100 73 0 

 

 
§ 3.2.4 Kloneren 

 

Van vier teken is plasmide DNA verkregen en opgestuurd en van drie daarvan is 

de DNA sequentie verkregen. De monsters zijn afkomstig van één teek uit 

voeding 2a (Ehr-1), één teek uit voeding 4b (Ehr-6) en één nuchtere teek uit de 

kolonie (Ehr-5).  

De sequentie van Ehr-1 toont 93,7% overeenkomst met Ehrlichia canis, 98% 

overeenkomst met Anaplasma phagocytophylum & Anaplasma marginale en 99% 

overeenkomst met Anaplasma ovis. Ehr-5 & Ehr-6 hebben 98% overeenkomst 

met elkaar, maar geen overeenkomst met sequenties uit de BLASTn-database.  
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§ 3.3 Discussie 

 

Dat het mogelijk is volwassen R.sanguineus teken overnacht te voeden met een 

capillair, is bewezen met voeding 1, waarbij fecesproductie en de 

gewichtstoename heeft plaatsgevonden. De gewichtstoename en fecesproductie 

zijn ook te zien in de daaropvolgende voedingen, met uitzondering van voeding 

3a. Mogelijk heeft de SPG buffer invloed op de fecesproductie en de kleur 

daarvan, omdat de feces die bij voeding 3b is gezien, wit is van kleur. Om de 

mogelijke invloed van SPG buffer uit te sluiten is de buffer bij de voeding 4 & 5 

verwijderd. Uit voeding 5 blijkt dat de voeding met één dag kan worden verlengd, 

zonder dat dit grote effecten heeft op de aanwezigheid van Ehrlichia canis in het 

bloed en voor de conditie teken (9/11 teken leven nog na twee dagen). 

 

Van de kolonie volwassen R.sanguineus teken die in de huidige studie is gebruikt 

geeft 8% (4/50) een positief signaal voor Ehrlichia/Anaplasma catch all met RLB, 

maar geen van de teken geeft een signaal voor Ehrlichia canis. Omdat dit de 

enige volwassen R.sanguineus teken zijn die op dat moment beschikbaar zijn, en 

er geen signaal voor Ehrlichia canis is gezien met RLB is er besloten verder te 

gaan met deze teken. Omdat CR355 en CR355 vermengd met bloed een positief 

signaal geeft bij 450 basenparen na gelelectroforese en een positief signaal op 

RLB vertoont voor Ehrlichia/Anaplasma catch all en Ehrlichia canis, wordt 

verwacht dat deze resultaten ook gezien zullen worden in een teek na de 

capillairvoeding met besmet bloed. 

 

Na voeding 2 worden er met RLB Ehrlichia/Anaplasma catch all signalen opgepikt 

bij de hele groep besmette teken, maar deze signalen worden ook opgepikt bij 

80% van de negatieve controle groep (4/5). Slechts één mogelijke besmette teek 

geeft daarbij ook een Ehrlichia canis/Ehrlichia ovina signaal. Na voeding 5 is 73% 

van de teken positief voor Ehrlichia/Anaplasma catch all, maar geen voor Ehrlichia 

canis/Ehrlichia ovina.  

Uit de resultaten van de huidige studie is dus lastig op te maken of er na 

capillairvoeding teken zijn besmet met Ehrlichia canis (CR355 & GU254). Mogelijk 

zijn de teken niet geïnfecteerd na de capillairvoeding, maar ook mogelijk is dat de 

probe voor Ehrlichia canis/Ehrlichia ovina op het RLB-membraan niet gevoelig 

genoeg is voor de zeer kleine concentraties DNA die de teek met het bloed heeft 

opgenomen, zodat er alleen een catch all signaal zichtbaar wordt.  
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Met behulp van de DNA sequenties, afkomstig uit het opgestuurde plasmide DNA 

na kloneren, is het nog steeds niet duidelijk waardoor het Ehrlichia/Anaplasma 

catch all signaal wordt veroorzaakt. Twee sequenties vertonen geen 

overeenkomsten met sequenties uit de BLASTn-database, maar wel voor 98% 

met elkaar. Mogelijk is hier het verkeerde DNA-fragment gezuiverd, dat na 

gelelectroforese een positief signaal geeft op vergelijkbare hoogte als het 

onbekende stuk DNA.  

 

Eén sequentie geeft hoge overeenkomsten met Anaplasma species, maar 

theoretisch kunnen er geen teken van deze kolonie Anaplasma spp. of Ehrlichia 

spp. bij zich dragen. Deze R.sanguineus teken zijn afkomstig van een leverancier 

en niet uit het veld, ze worden gevoed op pathogeen vrije dieren en daarbij 

worden Anaplasma spp. en Ehrlichia spp. niet transovarieel overgedragen door 

invertebrale gastheren (Hotopp et al. 2006).  

Opvallend in de resultaten van de huidige studie is het verschil tussen de uitslag 

van de PCR en de RLB. Met PCR geven veel teken een positief signaal bij 450 

baseparen, waardoor het lijkt alsof deze allen Ehrlichia spp. bevatten. Met de 

specifiekere RLB zijn er echter minder teken positief. De vals positieve uitslagen 

op de gel zijn mogelijk het gevolg van overeenkomsten tussen het 16s DNA 

fragment van Ehrlichia spp. en andere bacteriën die de teek bij zich draagt. 

 

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over de infectiegraad van Ehrlichia canis via 

capillairvoeding in de huidige studie is het noodzakelijk alle monsters te testen 

met een PCR met specifieke Ehrlichia canis primers. Optimaal zou zijn om primers 

te gebruiken voor een ander deel als het 16s DNA fragment. Een suggestie 

hiervoor is het gebruik van een real time PCR. De real time PCR voor Ehrlichia 

canis wordt in de literatuur genoemd, maar veelal worden de specifieke primers 

anders dan voor het 16s DNA fragment niet beschreven (Sirigireddy et al. 2006, 

Unver et al. 2006, Ndip et al. 2007, Vinasco et al. 2007). Echter, in 2005 heeft 

Doyle et al. een real time PCR beschreven met primers gericht op het dsb gen, 

welke mogelijk gebruikt kan worden in vervolg onderzoek. 
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§ 3.4 Conclusie 

 

Het is mogelijk om volwassen voorgevoede Rhipicephalus sanguineus teken te 

voeden met een capillair met een doorsnede van 0,2 mm. In de huidige studie is 

het niet gelukt om de infectiegraad van Ehrlichia canis na capillairvoeding te 

bepalen. Om hier meer duidelijkheid over te verkrijgen is het noodzakelijk alle 

monsters te testen met een PCR met specifieke Ehrlichia canis primers, anders 

dan het 16s DNA fragment. Een suggestie hiervoor is real time PCR. 

 

Suggesties voor verder onderzoek zijn: 

- verder onderzoek naar de celkweek van Ehrlichia canis in DH82 en de 

daarbij behorende microscopie. 

- verder onderzoek naar de mogelijkheden voor specifieke detectie van 

Ehrlichia canis. 
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Appendix 1  

Working Protocol ‘In Vitro Feeding of hard ticks’ January 2009 

 

Feeding units: 

- Prepare the silicone membrane and the feeding units by following the 

protocol ‘practical training course feeding hard ticks in vitro’, chapter 4 

and 5. 

 

Blood collection: 

-  Blood is collected from a donor animal and use heparine tubes. Always 

collect a few ml blood more then needed to compensate losses.  

- Divide the amount of blood in samples of 10 ml when you have to fill many 

wells. This is easier, when you have to add the substances later. 

- Add 2 mg/ml glucose to the blood 

- Label and store the blood (4°C) you don’t need directly. 

 

Preparation of blood for feeding: 

- Turn on the warm water bath (37°C) and check the water level.  

- Turn on the hot plate (40°C) 

- All blood preparation is carried out in a sterile hood. 

- Gentamycine and ATP are added just before the blood is exchanged in the 

wells.  

ATP must be applied freshly in order to act as attachment stimulus before 

being metabolised. 

 

o Gentamycine (50 mg/ml solution): 1 µl for 10 ml blood = 0,31 µl 

per well 

o ATP (0,1 molar solution in NaCl 0.9%): 100 µl for 10 ml blood = 31 

µl per well. 

� Stock solution ATP exists of 0,05511 gram ATP per ml NaCl 

0.9% (molar weight from ATP is 551,1 gram). 

 

- Use a pipette to add the blood in the wells. The amount of blood required 

for each well is 3,1 ml. 

- The well plates with fresh blood are covered with the well lid and warmed 

to 37°C in the water bath prior to adding the feeding units. The well plates 

fill themselves with water (by little holes) to sink a few millimetres under 

the water surface. 
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Application of attachment stimuli and placing the ticks in the feeding 

units: 

- Apply 10 µl bovid hair extract (stock solution 50 mg LVM/ml) to the 

membrane with a micropipette (� 0,5 mg LVM for each membrane). For a 

stronger stimulus you can use 75 µl from the stock solution. 

o If the volume of 10 µl is too small, you can dilute some of the stock 

solution in dichlormethane (DCM). A total of 0,5 mg LVM must be 

applied to the membrane. 

- The feeding units (in an empty six-well plate) are placed for 15-30 

minutes on the hot plate at 40°C to evaporate the solvent (DCM). 

- After evaporation the units go of the hot plate and a little white cross is 

put on the bottom of each feeding unit as a mechanical stimulus. Don’t 

touch with your hands, but use a pinsetter.  

- Put the ticks into each feeding unit (watch out, they easily escape) and 

quickly cover them with a 1 cm layer bovid hair in pieces of 4-7 mm. Don’t 

touch with your hands, but use a pinsetter. 

- Each feeding unit is closed with a perforated stopper. 

- Take the six-well plates with preheated blood out of the water bath and 

place them on the hot plate. 

- Place the feeding units in the six-well plate with preheated blood (37°C). 

By doing that, hold the unit under a small angle to prevent air bubbles 

under the membrane. 

- Place the whole system (six-well plate with blood and feeding units) back 

in the water bath (37°C). Close the bath with a high lid to keep the air 

above the feeding units near 100% and a few degrees lower in 

temperature then the water (attachment stimulus). 

- Cover the lid with a dark blanket to create ‘night’ (darkness is an 

attachment stimulus). Check the ticks for attachment after 12-16 hours. 

By continuously checking you can disturb attachment (because of the 

light). 
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Exchanging of the blood: 

In all experiments, blood must be exchanged twice daily at 12 hour intervals 

(max interval 14h) in each well and the ticks are checked for attachment, location 

in the unit and dead. 

 

- Turn on the hot plate (37°C) 

- The well plates with fresh blood are covered with the well lid and warmed 

to 37°C in the water bath prior to adding the feeding units. 

- When the blood is preheated put the well plates with fresh blood and the 

well plate you want to refresh on the hot plate on 37°C, so that you can 

switch the feeding units more easily later on. First you have to sterilise the 

membrane surface (see below). 

- The membrane surface facing the ‘old’ blood is rinsed with sterile saline (9 

g NaCl pa, Fluka, in demineralised water) before placing the unit in a fresh 

well (with ticks still attached).  

- Reserve a well plate for ‘preparation and deconstruction during the 

exchanging of the blood and deconstruct the feeding unit with a pinsetter, 

to check if ticks are attached. Put the walking ticks in a tube. 

- Fungal infections under the membrane are treated daily when the duration 

of the experiment takes more than two days � Nystatin solution for 10 

minutes during the blood exchange when the daily evaluation of ticks is 

made. 
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Appendix 2 

Protocol Uitstrijkje ter controle van een celcultuur’ 

 

Uitstrijkje van de celcultuur: 

 

- Zet het licht en afzuiger van de ‘flow’ kast aan. 

- Desinfecteer het werkblad met ethanol. 

- Neem de kweekfles met de celcultuur uit de broedstoof en bekijk deze 

onder de microscoop. 

- Leg de kweekfles en een paar voorwerpglaasjes klaar net buiten de ‘flow’ 

kast. 

- Desinfecteer handen met ethanol (spuitfles werkt het snelst). 

- Desinfecteer buitenzijde van het kweekmedium flesje en zet deze in de 

‘flow’ kast. 

- Spuit wat ethanol op een doekje en desinfecteer daarmee de 

voorwerpglaasjes aan beide zijden. Leg deze even in de luchtstroom van 

de ‘flow’ kast. 

- Desinfecteer handen opnieuw met ethanol en leg de voorwerpglaasjes in 

de ‘flow’ kast. Blijf vanaf dit moment met de handen in de ‘flow’ kast. 

- Open het kweekmedium flesje en haal de schroefdraad en de dop kort 

door de vlam van de gasbrander. 

- Desinfecteer het entoog in de vlam (oranje gloeien) en vergeet niet het 

ijzeren gedeelte tussen het entoog en het handvat kort door de vlam te 

houden. 

- Laat het entoog 10 seconden afkoelen (anders gaan de cellen stuk in de 

celcultuur). 

- Neem in de andere hand de kweekfles en houdt deze schuin. 

- Ga met het entoog het flesje in en doe deze eerst in de vloeistof. Schraap 

vervolgens voorzichtig met de vlakke kant van het oog wat cellen van de 

bodem door een aantal keren heen en weer te bewegen. Voorkom contact 

van het entoog met het flesje bij het erin en eruit halen. 

- Tik met het entoog voorzichtig op het voorwerpglaasje, zodat de vloeistof 

uit het oog komt (aan tegenovergestelde kant als het label) en strijk de 

vloeistof uit over een klein gedeelte van het voorwerpglaasje.  

- Desinfecteer het entoog opnieuw en zet deze weg. 

- Neem de kweekfles en de dop en desinfecteer deze opnieuw door ze kort 

door de vlam te halen. 
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- Identificeer het voorwerpglaasje met potlood en laat de vloeistof 

opdrogen. 

- Ruim alle gebruikte spullen op. 

- Zet de ‘flow’ kast uit. 

 

Kleuren van het uitstrijkje (Kwik™Diff Stain Kit): 

 

- Houdt het voorwerpglaasje vast met een pincet bij het label en dip het 

glaasje 5 maal 1 seconde in de fixeeroplossing (groen) en laat de 

onderzijde van het glaasje uitlekken door te tippen op een absorberende 

tissue. 

- Wacht tot de fixeer op het glaasje is verdampt en doop het dan 6 maal 1 

seconde in de roze kleuringoplossing. Laat de onderzijde van het glaasje 

kort uitlekken door te tippen op een absorberende tissue. 

- Dip het glaasje tot slot 5 maal 1 seconde in de blauwe kleuringoplossing 

en laat de onderzijde van het glaasje kort uitlekken door te tippen op een 

absorberende tissue. 

- Spoel de kleuringoplossingen voorzichtig van het glaasje onder de kraan 

met een zachte straal. Wacht niet te lang met afspoelen, anders wordt de 

kleuring te blauw. 

- Droog de glaasjes met behulp van de ventilator (stand 3) en dep 

voorzichtig de resterende vochtdruppels met een absorberende tissue. 

- Bekijk het uitstrijkje onder microscoop en zoek daarbij naar de losse 

cellen. Beoordeel de klompjes zeer donkerblauwe cellen niet! 

 


