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Samenvatting 
Bluetongue virus (BTV) serotype 8 is endemisch in Noordwest Europa sinds 2006. De vraag 
is hoe het virus heeft kunnen overwinteren in 2006 en 2007. Mogelijke manieren zijn dragers 
en verticale overdracht bij herkauwers, activiteit van knutten in stallen en andere 
bloedzuigende insecten als vector. Eerdere experimenten suggereren dat teken een rol kunnen 
spelen in de epidemiologie van bluetongue. In het hier voorgaande onderzoek is door 
Bouwknegt bewezen dat oraal opgenomen BTV de darmbarrière kan passeren en vervolgens 
in andere organen gevonden kan worden waaronder de speekselklieren en het ovarium. In dit 
onderzoek werden teken gevoed op membranen, in dit systeem wordt in vivo voeding van 
teken nagebootst. Het in vitro systeem, ontworpen door Kröber en Guerin, bestaat uit een 
buisje met een siliconenmembraan en stimuli om de aanhechting van teken aan het membraan 
te bevorderen. Het buisje werd in een well geplaatst van een 6-well plaat met gehepariniseerd 
runderbloed. Het bloed onder het membraan werd tijdens de voeding tot 36ºC verwarmd en 
om de 12 of 24 uur ververst, het bloed afkomstig van de wells is ingevroren en getest op BTV 
door middel van RRT-PCR. Zachte teken werden 45 minuten op het membraan geplaatst, 
harde teken 2 tot 4 dagen. Harde teken werden voor de eerste in vitro voeding eerst 4 tot 5 
dagen op konijnen geplaatst. 2 Ixodes ricinus vrouwtjes zijn 15 dagen na gevoed te hebben op 
BTV-geïnfecteerd bloed gedissecteerd. De speekselklieren, darmen, buizen van Malphigi, 
tracheale- en restweefsels van beide teken werden positief bevonden op BTV. In één teek 
werd ook virus aangetoond in het ovarium. Deze bevindingen bevestigen het resultaat van het 
onderzoek van Bouwknegt. Bloedmonsters van de voeding van Rhipicephalus sanguineus 
volwassenen die als nimf 61 of 62 dagen eerder hebben gevoed op BTV-besmet bloed testten 
negatief. 10 van deze R. sanguineus volwassenen zijn gedissecteerd en testten negatief. 
Bloedmonsters van de voeding van Ornithodoros savignyi nimfen afkomstig van een BTV-
geïnfecteerd vrouwtje testten negatief op BTV. Het is gelukt om door middel van 
membraanvoeding Ixodes ricinus teken te infecteren met BTV. Er is geen bewijs gevonden 
voor transmissie van BTV door Rhipicephalus sanguineus en Ornithodoros savignyi teken in 
een in vitro voedingssysteem. Op basis van hiervan is de conclusie dat teken waarschijnlijk 
geen rol spelen in de epidemiologie van BTV. Verder onderzoek zou meer duidelijkheid 
kunnen verschaffen. 
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Summary 
Bluetongue virus (BTV) serotype 8 is endemic in North-West Europe since 2006. The 
question is how this virus survived the winters of 2006 and 2007. Proposed options were 
carrier animals, vertical transmission in ruminants, indoor activity of midges and transmission 
by other bloodsucking insects. Earlier experiments suggested ticks can have a part in the 
epidemiology of BTV. A previous study from Bouwknegt proved that orally ingested BTV is 
able to pass the midgut-barrier of ticks and subsequently can be found in other organs 
including the salivary glands and ovaries. Transmission from tick vector to host remained to 
be investigated.  To simulate in vivo feeding, in this transmission-experiment ticks were fed 
on membranes. This in vitro feeding system, designed by Kröber and Guerin, consists of a 
tube with a silicon membrane and stimuli to encourage attachment to the membrane. Feeding 
units were placed in cow-derived heparinized blood in a 6-well plate, blood was kept at 36ºC 
and replaced after 12 or 24 hours and storaged frozen for testing on BTV by RRT-PCR. Soft 
ticks were allowed to feed 45 minutes on a membrane, hard ticks 2-4 days. Hard ticks were 
fed on rabbits 4-5 days before the first in vitro feeding. 2 Ixodes ricinus females fed on BTV-
infected blood 15 days before being dissected tested positive for BTV. In both ticks salivary 
glands, midgut, malphigian tubules, tracheal- and residual tissue contained virus. In one tick 
virus was detected in the ovaries. These findings confirm the results of the study of 
Bouwknegt. Blood samples from feeding of Rhipicephalus sanguineus adults fed on BTV-
infected blood as nymphs 61 and 62 days before tested negative. 10 of these R. sanguineus 
adults were dissected, their tissues tested negative. Blood samples from feeding of 
Ornithodoros savignyi nymphs that originate from a BTV-infected female tested negative for 
BTV. In this study infection of Ixodes ricinus ticks with BTV by in vitro feeding on a 
membrane succeeded. No evidence has been found for transmission of BTV by Rhipicephalus 
sanguineus and Ornithodoros savignyi ticks in an in vitro feeding system. Based on this result 
the conclusion is that apparently ticks do not play a part in the epidemiology of BTV. For 
clarity further research is necessary. 
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1. Introductie 
 
1.1 Inleiding 
Sinds augustus 2006 is het Bluetongue virus (BTV) gevonden in herkauwers in Noordwest-
Europa. Het betreft hier serotype 8, dat eerder alleen voorkwam in Afrika, Centraal Amerika 
en het Caribische gebied. Hoe het virus in Noordwest-Europa geïntroduceerd is, is nog steeds 
een mysterie (Maan, 2008; Mintiens, 2008). Gedurende de winterperiode en het voorjaar na 
de uitbraak werden geen besmettingen meer gemeld. In juli 2007 werden op meerdere locaties 
in Nederland, België en Duitsland opnieuw gevallen van Bluetongue vastgesteld, het betrof 
wederom BTV serotype 8. Dit kan er op duiden dat het virus op veel plaatsen heeft kunnen 
overwinteren (CVI Bluetongue). In Nederland werd besloten om te vaccineren, wat op grote 
schaal werd gedaan in het voorjaar en in de zomer van 2008 (Ministerie van LNV). Doordat 
er op enkele bedrijven in Nederland niet is gevaccineerd kan in augustus 2008 vastgesteld 
worden dat er weer Bluetongue is in Nederland (VWA). Op 20 oktober 2008 werd er 
Bluetongue vastgesteld in het oosten van het land, ditmaal op bedrijven met dieren die door 
vaccinatie beschermd zijn tegen serotype 8. Nadere diagnostiek door het CVI wijst uit dat het 
hier niet gaat om type 8 maar een ander type. In het EU-referentielab in het Verenigd 
Koninkrijk (Pirbright) zijn 3 monsters voor virusisolatie op cellijnen van insecten en eieren 
gezet. Ook zijn er serum-neutralisatietests tegen alle 24 serotypen ingezet. Met een RRT-PCR 
werd viraal RNA gevonden. Vervolgens zijn de monsters getest met een specifieke BTV-8 en 
een BTV-1 RRT-PCR, 1 monster testte positief op BTV-8. Vervolgens is een PCR op viraal 
segment 2 ingezet met serotype-specifieke primers. Eén van de 3 monsters gaf een product 
met de voor BTV-6 specifieke primers. Dit monster is vervolgens getest met nog 4 andere 
BTV-6 primers en testte opnieuw positief op producten (Oura, 2008). Nadere typering van het 
virus leidde tot de conclusie dat dit virus een verzwakte BTV-6 stam is die in Zuid-Afrika 
wordt gebruikt als onderdeel van een vaccin tegen meerdere types van BTV (Onderstepoort 
Biological Products, Bluetongue vaccine). Op 7 november 2008 werd door het Ministerie van 
LNV bekend gemaakt dat er een derde serotype Bluetongue was vastgesteld in Nederland, 
ditmaal bij 2 uit Frankrijk geïmporteerde runderen, het ging hier om BTV-1.  
 
Op dit moment is het de vraag hoe BTV serotype 8 in Nederland heeft kunnen overwinteren. 
De ziekte is meestal seizoensgebonden omdat de vectoren (Culicoides soorten) minder actief 
zijn bij winterse temperaturen en virusreplicatie in het insect bij temperaturen boven de 15°C 
begint (EFSA, 2007). Er zijn in theorie meerdere opties. Een optie is dat het virus overleefd in 
de Culicoid-vectoren. In Nederland is BTV gevonden in Culicoides dewulfi en in Duitsland in 
Culicoides obsoletus. Deze soorten knutten komen voor tot in Scandinavië en leven ook in 
gebouwen (Baldet, 2008). Normaal leven Culicoides 10-20 dagen, maar bij milde winters 
(10°C) zouden ze ook 3 maanden in leven kunnen blijven. Aantonen van verticale transmissie 
(transovarieel) van BTV bij Culicoides is vooralsnog niet gelukt. De andere mogelijkheid is 
dat het virus in de gastheerpopulatie persisteert. Hierbij wordt gedacht aan chronisch of latent 
geïnfecteerde dieren, transplacentaire transmissie en horizontale transmissie via sperma. In 
bloed van schapen en geiten kan het virus minder lang gevonden worden als bij runderen. De 
infectie duurt bij de meeste runderen meestal minder dan 60 dagen maar er zijn 
uitzonderingen. Infectie in utero van een lam of kalf in een stadium voordat het 
immuunsysteem is ontwikkeld kan resulteren in het geboren worden van dragers van BTV. Er 
is BTV serotype 8 gevonden in jonge gezonde kalveren die waarschijnlijk gedurende de 
dracht geïnfecteerd zijn geraakt (Wuijckhuise, 2008). 
 



 6 

Daarnaast zijn er alternatieven. Hierbij wordt gedacht aan een (onbekende) gastheerpopulatie 
die gedurende de winter viremisch blijft of dat infectie van herkauwers gedurende winter 
doorgaat maar op een lager niveau. Dit zou kunnen als de Culicoides ‘s winters in de stallen 
voldoende actief zijn en er voldoende warmte is zodat het virus zich in de knutten kan 
repliceren (Wilson, 2008). Er kunnen ook andere vectoren dan Culicoides een rol spelen. De 
schapenluisvlieg, Melophagus ovinus, kan mechanisch BTV overdragen (Luedke, 1965). Uit 
een onderzoek van Stott (1985) is gebleken dat zachte teken als vectoren kunnen dienen voor 
BTV. Bij zachte teken is transovariёle transmissie aangetoond. Bij harde teken lijkt 
transstadiёle transmissie mogelijk. Of met BTV geïnfecteerde teken daadwerkelijk het virus 
kunnen overbrengen op de gastheer is nog niet duidelijk, daarvoor is verder onderzoek nodig 
(Bouwknegt, 2008). 
 
1.2 Doel van het onderzoek 
In dit onderzoek werd de mogelijke rol van teken in de epidemiologie van Bluetongue virus 
nader onderzocht. In een eerdere onderzoekstage waarbij gekozen is voor capillairvoeding, is 
gebleken dat het virus de darmbarrière van teken kan passeren. De hiervoor gebruikte teken 
waren vrouwtjes van de harde tekensoorten Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus bursa en 
Ixodes ricinus en enkele Dermacentor reticulatus en Ixodes ricinus mannetjes. Er werd 
daarnaast virus aangetoond in het ovarium van 7 van de 9 Ixodes ricinus, 1 van de 3 
Dermacentor reticulatus en 1 van de 3 Rhipicephalus bursa vrouwtjes. De uitgekomen larven 
bleken negatief te zijn voor BTV. Er werd viraal RNA aangetoond in de testes van 1 van de 2 
Ixodes ricinus en in 1 van de 12 Dermacentor reticulatus mannetjes. Bij dit Ixodes ricinus 
mannetje en bij een Dermacentor reticulatus mannetje werd virus in de speekselklieren 
gevonden. Bij de zachte teken van de soort Ornithodoros savignyi is na besmetting het virus 
aangetoond in ovaria en speekselklieren. Ook bevatten door geïnfecteerde vrouwtjes gelegde 
eitjes BTV (Bouwknegt, 2008). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een in vitro 
voedingssysteem voor harde teken volgens het ontwerp van Kröber en Guerin (2007, 2008). 
Het doel was om door middel van voeding op een membraan teken oraal te infecteren met 
BTV en vervolgens te testen of teken het virus uitscheiden met het speeksel tijdens de 
daaropvolgende membraanvoeding. Hiervoor is eerst het in vitro voedingssysteem getest met 
Dermacentor reticulatus teken, vervolgens is het systeem gebruikt voor Ixodes, Rhipicephalus 
en Ornithodoros teken. 
 
1.3 Blauwtong 
Pathogeen 
De ziekte ‘blauwtong’ wordt veroorzaakt door het Bluetongue virus (BTV). Het virus behoort 
tot de familie Reoviridae, genus orbivirus. Het is een arthropod-borne virus, maar anders dan 
bij arbovirussen is BTV relatief resistent voor inactivatie door oplossingen en detergentia, 
waarschijnlijk doordat het virus geen lipiden-envelop heeft (Svehag, 1966). Het virus is 
opgebouwd uit een kern die bestaat uit 32 capsomeren met een ringvorm, deze cirkels zijn 
icosahedraal gerangschikt. Om de kerndeeltjes bevindt zich een twee-delige eiwitmantel. Een 
virusdeeltje heeft een diameter van 69,2 nm (Martin, 1972).Het genoom bestaat uit 
dubbelstrengs RNA en kent 10 segmenten. Segmenten 1, 3, 4, 7 en 9 coderen voor 
kerneiwitten VP1, VP3, VP4, VP7 en VP6. Segmenten 6, 8 en 10 coderen voor niet 
structurele eiwitten NS1, NS2 en NS3. Deze genen zijn sterk geconserveerd binnen de 
verschillende serotypen. Daarentegen is er veel variatie in aminozuurvolgorde in segmenten 2 
en 5. Deze segmenten coderen voor VP2 en VP5, de buitenste eiwitmantel. De binnenste 
mantel bevat VP7, dit is het meest immunogene eiwit (Roy, 2008). 
 
 



 7 

  
Figuur 1 Bluetongue virus (Schwartz-Cornil, 2008) 
 
Er zijn 24 serotypen beschreven op basis van reacties tussen de manteleiwitten en 
neutraliserende antilichamen (Gorman, 1990). Doordat het genoom gesegmenteerd is kan 
herschikking plaatsvinden tussen segmenten van verschillende serotypen. Dit is aangetoond in 
celkweek (Ramig, 1989), gewervelde gastheren (Collisson, 1989) en Culicoides (Samal, 
1987). 
Pathogenese 
Blauwtong (BT) is een vectorgebonden ziekte, al in 1944 (Du Toit) werd de ziekte gekoppeld 
aan knutten van de soort Culicoides. BTV kan voor ziekte zorgen bij herkauwers, vooral bij 
schapen. Bij natuurlijke infectie brengt de vector het virus intradermaal. Het virus komt 
terecht in lymforeticulair systeem waar de primaire replicatie plaatsvindt in lymfocyten 
(Lawman, 1979). Vervolgens wordt het virus, onder andere gebonden aan erythrocyten, 
verspreid door het bloedvatenstelsel. Het virus heeft affiniteit voor endotheelcellen, peri-
endotheelcellen en pericyten van capillairen en kleine bloedvaten (Eaton, 1989). BTV komt in 
de cel door middel van endocytose en replicatie van virusdeeltjes vindt plaats in het 
cytoplasma. Geïnfecteerde cellen laten vacuolizatie en cytoplasmatische zwelling zien, de 
nucleus fragmenteert en uiteindelijk gaat de cel dood (Stair, 1968). Door de schade en afbraak 
van microvasculair weefsel ontstaat thrombose en daarop volgen bloedingen, oedeem, 
ischemie en necrose van omliggend weefsel. Mechanische stress en microbiologische 
contaminatie zorgen voor secundaire veranderingen (Thomas, 1947). 
Klinische verschijnselen 
BTV type 8 geeft net als de overige serotypen klinische verschijnselen bij schapen. Volgens 
informatie uit het veld gaf BTV-8 geen verschijnselen bij geiten (Elbers, 2008). De klinische 
verschijnselen bij schapen en geiten die experimenteel intraveneus geïnoculeerd werden met 
BTV-8 traden bij schapen vanaf vier dagen post inoculum op en bij geiten vanaf dag zes. De 
verschijnselen bij de drie geïnfecteerde schapen waren koorts (T >40°C), apathie, 
seromuceuze tot bloederige neusuitvloeiing, dysfagie, dyspneu, oedeem van de kop, erosies 
en bloedingen in de oronasale mucosa. Eén van de twee geïnfecteerde geiten had klinische 
verschijnselen: koorts (T >40,5°C), algehele malaise, apathie, diarree en kreupelheid (Backx , 
2007). De klinische verschijnselen bij dit experiment komen overeen met de in 2006 en 2007 
gerapporteerde verschijnselen van met BTV-8 geïnfecteerde schapen in het veld: apathie en 
lusteloosheid, koorts, lesies in de orale mucosa, speekselen, oedeem van kop en kaken, 
oedeem van de lippen, kreupelheid, dysfagie en mortaliteit. Bij runderen met kliniek ten 
gevolge van BTV-8 werden in het veld de volgende verschijnselen gezien: korsten en lesies in 
de nasale mucosa, de neusspiegel, lippen en in de orale mucosa, speekselen, koorts, 
conjunctivitis, lesies, hyperemie of paars verkleuring in de tepels, coronitis, necrose van 
spieren en stijfheid van de ledematen en hypersensitiviteit voor zonlicht. Daarnaast werden er 
bij runderen abortusgevallen gemeld (Elbers, 2008). Symptomen van infectie met BTV bij 
runderen zijn eerder waargenomen bij uitbraken in het Midden-Oosten en in Spanje en 
Portugal (Hourrigan, 1975). 
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Figuur 2 Blauwtong: klinische verschijnselen (GD) 
 
Pathologie 
De pathologische kenmerken van een met BTV geïnfecteerd schaap zijn afhankelijk van het 
ziektestadium. Uitwendig is er vaak oedeem van de kop, hyperemie van de lippen en neus en 
soms een verdikte, blauwe tong. Subcutaan kunnen er oedemen zijn in het ventrale abdomen 
en tussen de fascie en spierplaten van de ledematen. In skeletspieren kunnen bloedingen en 
hemoglobine-gelatine-achtige gebieden worden gezien. Bij sterfte in de acute fase kan gele 
sereuze vloeistof gevonden worden in de pleuraholtes, het pericard en de peritoneale holtes. In 
de digestietractus zijn er lesies en oedeem van mucosa in de bek, larynx, pharynx en soms ook 
in de oesophagus. In peritoneum van pens en netmaag kunnen ecchymosen te zien zijn en 
hyperemie van de pensvilli, -pijlers en netmaagplooien en darmen, vooral op de ileocaecale 
overgang. In het cardiovasculaire systeem zijn de opvallendste kenmerken thrombosen en 
bloedingen van de pulmonaire arteriën, aorta, subendocard en papillairspieren. In de 
respiratietractus zitten er petechiën in de mucosa van de trachea tot aan de bronchi. Er kan 
sprake zijn van bronchopneumonie door verslikking. Er is sprake van lymfadenopathie: de 
mandibulaire, prescapulaire, pharyngeale, inguinale, bronchiale en jejunale lymfeknopen en 
tonsillen zijn vergroot, gestuwd en bevatten petechiën. De milt is gezwollen, gestuwd en er 
zijn bloedingen te zien onder kapsel. In de thymus zijn petechiën te zien. In de nieren en 
urinewegen is er sprake van oedeem, stuwing en petechiën in mucosa. In de uterus is infectie 
van vrucht mogelijk, de verschijnselen bij de vrucht zijn afhankelijk van stadium van dracht. 
Bij een ongeboren vrucht kan sprake zijn van encefalopathie of anomalie (Darpel, 2007; 
Mahrt, 1986; Luedke, 1964). 
Diagnostiek 
Bij schapen bestaat de differentiaaldiagnose van de symptomen van BT uit fotosensibiliteit, 
polyartritis, pododermatitis, necrobacillose, selenium/vitamine E deficiëntie, ecthyma, 
schapenpokken, PPR, hartwater en enterotoxaemie (Verwoerd, 2004). De klinische 
verschijnselen bij runderen zorgen voor een differentiaaldiagnose met BT, fotosensibiliteit, 
BPS, MKZ, IBR, BVD/MD of BCK (Holliman, 2008). 
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Het bloedbeeld ten gevolge van BT laat een hemolytische anemie met leukopenie zien 
(Luedke, 1964). De diagnose BT wordt op dit moment bevestigd door middel van 
virusisolatie, RRT-PCR en seroconversie met een competitieve ELISA. Het virus kan 
geïsoleerd worden door middel van een dierproef met schapen, op geëmbryoneerde 
kippeneieren en op celculturen van VERO-cellen. Virusisolatie is bewerkelijk en duurt 
meestal enkele weken (CVI Bluetongue). De kwantitatieve reverse transcriptase PCR kan 
worden uitgevoerd op gepurificeerd RNA van bloed en weefsels. Met deze test kan BTV 
gedetecteerd worden vanaf 3 dagen na infectie (Batten, 2008). Schapen kunnen 50 dagen 
viremisch blijven en runderen 100 dagen (Mellor, 2002). De RRT-PCR kan in een dag 
worden uitgevoerd en heeft een sensitiviteit van 99,5% en een specificiteit van 98,5% 
(Vandenbussche, 2008). Een dier dat zich niet meer in de acute fase van de ziekte bevindt kan 
onderzocht worden op antistoffen door middel van een c-ELISA op serum. Vanaf 8 (schapen) 
en 9 (runderen) dagen na infectie zijn antilichamen meetbaar (Batten, 2008). Deze test is 
98,2% specifiek en 87,8 % sensitief (Vandenbussche, 2008). De uitslag van deze test kan na 2 
tot 4 dagen bekend zijn (CVI Bluetongue). 
Therapie 
Er is geen therapie tegen het BTV. Het behandelen van geïnfecteerde dieren bestaat uit het 
geven van antibiotica tegen secundaire bacteriële infecties, pijnstillers en ontstekingsremmers. 
Daarnaast wordt aanbevolen verzorging te geven in de vorm van het aanbieden van schoon 
drinkwater, smakelijk voedsel en een ligplaats waar de dieren niet aan zonlicht worden 
blootgesteld (Dercksen, 2007). Ter preventie kunnen de dieren jaarlijks gevaccineerd worden 
met geïnactiveerd virus dat bij schapen 1 maal en bij runderen 2 maal moet worden 
toegediend (Intervet, 2008). 
 
1.4 Culicoides 
BTV wordt overgebracht door Culicoides, zij behoren tot de orde Diptera en de familie van de 
Ceratopogonidae en zijn tussen de 1 en 3 mm groot. De levenscyclus van de Culicoides 
omvat de stadia ei, 4 larvale fases, pupa en imago. De eitjes komen 2 tot 7 dagen na de leg uit, 
de larvale fases duren van 4 dagen tot meerdere weken, in deze stadia kan de knut in diapause 
gaan om te overwinteren. Het pupale stadium duurt enkele dagen tot 4 weken. Volwassen 
Culicoides leven meestal minder dan 20 dagen maar soms een paar maanden. Alleen de 
vrouwtjes voeden zich met bloed, dit doen zij meerdere malen met een tussentijd van enkele 
dagen. Na opname van viremisch bloed komt het BTV in de middendarm terecht. In de cellen 
van het darmepitheel kan de eerste replicatie plaatsvinden, vervolgens komen de virusdeeltjes 
in de hemocoel. Hierna kunnen de overige organen worden geïnfecteerd, waaronder de 
speekselklieren (EFSA, 2007; Mellor, 2000). 10 tot 14 dagen na virusopname is de 
hoeveelheid virus in de speekselklieren groot genoeg om een gastheer te infecteren. De knut 
blijft levenslang geïnfecteerd (MacLachlan, 2004; Mellor, 2000). Transovariële transmissie 
van BTV-RNA is aangetoond in larven van geïnfecteerde vrouwtjes, maar of deze larven later 
gastheren kunnen infecteren is nog niet onderzocht (EFSA, 2007). In figuur 3 staat een 
overzicht van de levenscyclus van de Culicoides en de transmissie cyclus van BTV. 
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Figuur 3 Levenscyclus Culicoides en transmissiecyclus BTV (EFSA, 2007) 
 
De overleving van BTV is afhankelijk van de interactie tussen de gastheren en de vectoren. 
De Culicoides gedijen het beste in een nitraatrijk, moerassig gebied. Het optimum voor 
virusreplicatie in Culicoides ligt bij 27-30°C, dit is de temperatuur dat de Culicoides lang 
genoeg blijven leven voor transmissie van BTV en de polymeraseactiviteit van het virus het 
hoogst is. De replicatie van de Culicoides en het BTV stagneert als de temperatuur tot onder 
de 10°C daalt (EFSA, 2007). Van een vectorvrije periode in de winter kan echter niet 
gesproken worden.’s Winters worden meer Culicoides gevangen nabij veestallen dan 
daarbuiten (Meiswinkel, 2007). Wereldwijd zijn er 32 soorten Culicoides bekend die een rol 
spelen in de transmissie van BTV. De soorten zijn streekgebonden, net als de voorkomende 
BTV serotypen. Figuur 4 is een geografisch overzicht van de Culicoides soorten en BTV 
serotypen (EFSA, 2007). 
 

 
Figuur 4 Geografisch overzicht Culicoides spp. en BTV serotypen (EFSA, 2007) 
 
Bij een entomologisch onderzoek op Nederlandse veebedrijven met BT werden Culicoides 
obsoletus, C. scoticus en C. dewulfi gevangen. Een pool van C. dewulfi testte positief op BTV 
(Meiswinkel, 2007). Ook is BTV aangetoond in C. chiopterus (Dijkstra, 2008). Dit wil nog 
niet zeggen dat deze soorten daadwerkelijk vectoren zijn, want er is nog niet bewezen dat er 
transmissie plaatsvindt tussen vector en gastheer en vice versa. 
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1.5 Teken 
Teken behoren tot de Arthropoda. Alle teken zijn bloedconsumerende parasieten. Er is maar 
één suborde en die is verdeeld in de Ixodidae en de Argasidae; ookwel de harde en zachte 
teken genoemd (Estrada-Peña, 2004). De verschillen tussen deze families zijn weergegeven in 
tabel 1.  
 
Tabel 1 Verschillen tussen harde en zachte teken (ongewijzigd overgenomen van Bouwknegt, 2008) 

 
 
In de levenscyclus van teken komen de volgende stadia voor: ei, larve, nimf en adult. 
Harde teken hebben vaak meerdere gastheren nodig om hun levenscyclus te voltooien en zijn 
exofiel: als ze zich niet op een gastheer bevinden voor een voeding bevinden ze zich in 
vegetatie. Larven van harde teken doen gemiddeld 3-5 dagen over een bloedmaaltijd, nimfen 
4 tot 8 dagen en vrouwtjes 5 tot 20 dagen. De levenscyclus duurt enkele weken tot jaren. 
Zachte teken zijn endofiel, ze leven in holen of nesten van gastheren. Zachte teken hebben 
maar één gastheer nodig en ze nemen per levensstadium meerdere bloedmaaltijden. Ze 
hebben vaak een een sneller levensverloop dan harde teken maar kunnen ook jaren overleven. 
In Europa zijn de meest voorkomende tekensoorten Ixodes spp, Dermacentor spp. en 
Rhipicephalus spp. Deze harde teken zijn met uitzondering van R. bursa drie-gastherig 
(Estrada-Peña, 2004). 
Teken kunnen pathogenen overdragen. Dit gebeurt meestal niet mechanisch maar cyclisch: de 
pathogenen vermeerderen zich hierbij in de teek. Transmissie van pathogenen binnen de teek 
als vector kan transstadieel: in dezelfde teek gedurende meerdere stadia, transovarieel: van 
vrouwtje op de eitjes en door middel van co-feeding: naast elkaar voedende teken. Overdracht 
naar gastheren gebeurt door middel van infectieus speeksel, door contact met feces of door 
ingestie van de gehele teek (Jongejan, 2001). 
Anatomie van teken 
Een overzicht van de externe kenmerken is weergegeven in figuren 5 en 6. 

 
Figuur 5 Anatomie van hypothetische ♂ harde teek (Strickland, 1976) 
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Figuur 6 Anatomie van hypothetische ♀ zachte teek (Strickland, 1976) 
 
Cuticula 
Teken bestaan uit een ongesegmenteerd lijf. Het exoskelet, de cuticula bestaat uit 2 delen: de 
epicuticula met daaronder de procuticula, die is bekleed met een dun laagje epidermis. 
Wanneer een harde teek zich voedt neemt de procuticula snel toe in omvang, in het begin 
doordat de epidermis nieuwe procuticula produceert, later door uitrekking. Wanneer een 
zachte teek bloed opneemt wordt er geen cuticula aangemaakt, er vindt alleen uitrekking 
plaats. De procuticula bestaat uit grotendeels uit chitine en bij het scutum van harde teken 
daarnaast ook uit sclerotine. Bij larven, nimfen en vrouwtjes van harde teken wordt alleen het 
voorste dorsale deel van de cuticula bezet door dit scutum, bij mannetjes wordt de gehele 
dorsale zijde hiermee bedekt. Tijdens het vervellen naar een volgend stadium wordt 
epicuticula vervangen. Het vervellen wordt gereguleerd door hormonen. Na een voeding gaan 
de epidermiscellen eerste een nieuwe epicuticula vormen, ondertussen wordt er ook een 
vloeistof aangemaakt die de oude cuticula verteerd zodat die geresorbeerd kan worden. 
Uiteindelijk laat de epidermis los van de oude cuticula, daarna wordt de procuticula gevormd. 
Als de oude epicuticula openbarst is de teek helemaal verveld. Na een vervelling hard de 
cuticula uit, hierbij wordt de kleur van de teek donkerder. Onder de cuticula bevindt zich de 
hemocoel, een holte waarin overige weefsels omgeven worden door de lichaamsvloeistof, de 
hemolymfe. In deze lichaamsholte bevinden zich de spieren om de poten en monddelen te 
bewegen; die zijn bevestigd aan de cuticula, zenuwen, een digestiestelsel en geslachtsorganen. 
Nimfen en adulten hebben een tracheeënstelsel, dat zuurstof door het gehele lichaam 
transporteert (Sonenshine, 1991). 
Capitulum 
De mond van teken bestaat uit gepaarde palpen en een hypostoom met schedes waarin zich 
gepaarde chelicerae bevinden. De palpen bestaan uit articles. Bij harde teken zitten de 
monddelen aan de anteriore zijde, bij volwassen zachte teken bevinden de monddelen zich 
aan het ventrale vlak (Estrada-Peña 2004). 
De chelicerea fungeren als mesjes om de huid open te snijden, zodat het hypostoom in de huid 
kan worden gestoken. Het speeksel van teken bevat stoffen die ontstekingsremmend en 
vasodilaterend werken. Bij harde teken zit rubberachtig materiaal in speeksel waarmee een 
kegeltje cement wordt gevormd, hierdoor wordt het contact met de gastheer verstevigd 
(Labuda, 2004; Sonenshine 1991). 
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Digestiestelsel 
Het digestiestelsel bestaat uit 3 delen, de voordarm, middendarm en einddarm en is gemaakt 
voor het verteren van bloed. Als het hypostoom in de huid is gestoken wordt bloed opgezogen 
naar het preorale kanaal. Het preorale kanaal komt ter hoogte van de basis van het capitulum 
uit in de mond. Vervolgens gaat het bloed verder naar de pharynx. In de pharynx zit een 
kleppensysteem om regurgiteren van bloed tegen te gaan terwijl speeksel wordt uitgespuugd. 
De pharynx gaat over in de oesophagus en op de overgang van de oesophagus naar 
middendarm bevindt zich een spier die de middendarm kan afsluiten, zodat het opgenomen 
bloed niet terug kan. Wanneer een teek zich volgezogen heeft is de middendarm het grootste 
orgaan. De middendarm bestaat uit een centrale ventriculus en meerdere caeca. Erythrocyten 
worden in het darmlumen verteerd, de rest van het bloed in de darmwand. Bij andere bloed- 
consumerende Arthropoda vindt de digestie hoofdzakelijk plaats in het darmlumen. Om aan 
de afweer te ontkomen zullen pathogenen zich zo snel mogelijk naar de darmcellen 
verplaatsen. De darminhoud gaat na vertering naar de rectale zak. In de rectale zak zit een 
sfincter om zo het terugstromen van inhoud vanuit de rectale zak naar de middendarm tegen te 
gaan. De inhoud van de buizen van Malpighi komt ook in de rectale zak terecht. Een 
overzicht van de interne organen van harde teken is weergegeven in figuren 7 en 8 
(Sonenshine, 1991). 
Speekselklieren, buizen van Malphigi en geslachtsklieren 
De gepaarde speekselklieren bevinden zich aan de laterale zijden in de hemocoel. De afvoer-
gangen van beide speekselklieren fuseren in het salivarium dat uitmondt in het preorale 
kanaal. Tijdens de voeding nemen de speekselklieren in omvang toe, om na de voeding te 
degenereren. De buizen van Malpighi zijn eveneens gepaard. In deze fel wit gekleurde buizen 
worden stikstofhoudende afvalstoffen afgebroken tot guaninekristallen die worden 
uitgescheiden in de rectale zak. Vrouwtjes hebben een ovarium, gepaarde oviducten en een 
uterus. In het ovarium bevinden zich oöcyten.Mannetjes hebben gepaarde testes en een acces- 
soire geslachtsklier (Sonenshine,1991).

 
Figuur 7 Interne organen ♀ harde teek 
(Sonenshine, 1991) 

 
 
 

 
Figuur 8 Interne organen ♂ harde teek 
(Sonenshine, 1991) 



 14 

1.6 Teken en BTV 
 
Van teken is bekend dat zij vector kunnen zijn van virussen die hemorragische koorts of 
meningo-encephalitis veroorzaken: Tick-Borne-Encephalitis virus, Colorado Tick Fever virus, 
Eyach virus, Crimean-Congo Haemorragic Fever virus, Nairobi sheep disease virus, Great 
Island virussen en African Swine Fever virus. Het gaat hier om RNA virussen, met 
uitzondering van het ASF virus (Labuda, 2004; Hoogstraal, 1973). Teken die besmet zijn met 
deze virussen kunnen deze via het speeksel overbrengen op de gastheer. In het speeksel zitten 
waarschijnlijk stoffen die de transmissie van virus bevorderen, dit wordt wordt saliva 
activated transmission (SAT) genoemd (Jones, 1992; Jones, 1989). 
 
Doordat teken jarenlang kunnen overleven, is het mogelijk dat zij een virusreservoir vormen 
waardoor later weer gevoelige dieren geïnfecteerd kunnen worden. Teken voeden vaak op 
verschillende soorten gastheren, wat de gastheerrange voor virussen wordt vergroot. 
Transstadiële transmissie wordt vaker gezien in teken dan in insecten. Naast het overleven 
van virus in verschillende stadia is er ook verticale transmissie mogelijk: transovariële 
overdracht van virus op eitjes die geïnfecteerde larven op kunnen leveren. Ook kunnen teken 
virussen aan elkaar overdragen door middel van co-feeding (Labuda, 2004; Jones, 1989; 
Hoogstraal, 1973). Vectorcompetentie van arthropoden voor arbovirussen wordt naast de 
virus-vector-gastheer relaties bepaald door de barrières die een virus moet zien te overkomen. 
Bij insecten zijn dit 4 stappen: 1) Infectie van de darmcellen: de darmbarrière, 2) Verspreiding 
vanuit de darmcellen in de hemocoel of hemolymfe, 3) Infectie van de speekselklieren: de 
speekselklier-infectiebarrière, 4) Verspreiding vanuit de speekselklieren: de speekselklier-
disseminatiebarrière. Daarnaast is er ook de ovariële/testis barrière: infectie van de 
nakomelingen (Hardy, 1983). Teken zijn echter geen insecten (Labuda, 2004). Wel is bekend 
dat er sprake is van een darmbarrière (Steele, 1989). 
 
Orbivirussen die door teken worden overgedragen zijn Great Island virussen, het Colorado 
Tick Fever virus en het Eyach virus. Great Island virussen kunnen anemie veroorzaken bij 
zeevogels, ze worden overgedragen door Ixodes spp. (Schoehn, 1997). Colorado Tick Fever 
virus kan voor koorts-pieken en meningo-encephalitis zorgen bij een breed spectrum aan 
zoogdieren inclusief de mens. Het virus wordt overgebracht door Dermacentor spp., maar is 
ook gevonden in Otobius lagophilus en Haemaphysalis leporispalustris teken (Hoogstraal, 
1973). Van het Colorado Tick Fever virus is bekend dat het transstadieel kan worden 
overgedragen maar transovariële transmissie is niet aangetoond (Sonenshine, 1993). 
 
BTV is geïsoleerd uit Amblyomma variegatum teken door Konstantinov (1990). Dit zegt 
echter niets over transmissie van BTV door teken. Een experiment met Ornithodoros 
coriaceus (parajoello tick) gaf wel hiervoor wel aanwijzingen. De teken werden hiervoor door 
een membraan gevoed op celculturen met BTV en 42 dagen later mochten deze teken zich 
voeden op een rund.  Na 5 dagen kon het virus uit het rund geïsoleerd worden (Stott, 1985). In 
het onderzoek van Bouwknegt (2008) is gebruik gemaakt van membraanvoeding op de wijze 
van Schwan (1991) met Ornithodoros savignyi teken. Bij teken die gedissecteerd waren op 26 
dagen na de voeding kon BTV worden aangetoond in de organen, ook werden door een 
geïnfecteerd vrouwtje gelegde eitjes positief bevonden op BTV. Zachte teken van het genus 
Ornithodoros kunnen mogelijk een rol spelen in de epidemiologie van BTV. Dit is 
opmerkelijk, aangezien de huidige gedachte is dat orbivirussen overgedragen door Culicoides 
dermate verschillen in oppervlakte-eiwitten dat zij mede daardoor niet door teken kunnen 
worden overgedragen (Labuda, 2004; Schoehn, 1997).  
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Door middel van capillairvoeding zijn ook harde teken van de soorten Dermacentor 
reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus en Rhipicephalus bursa met BTV besmet. In 
75% van de vrouwtjes werd het virus in andere organen dan de darm en buizen van Malphigi 
terug te vinden, waaronder in het ovarium en in de speekselklieren. In door geïnfecteerde 
vrouwtjes gelegde eitjes is echter geen BTV gevonden. Dermacentor reticulatus en Ixodes 
ricinus mannetjes bleken resp. op 5 en 8 dagen na de voeding BTV in de speekselklieren te 
vinden. Bij een Ixodes hexagonus teek die als nimf gevoed was met besmet bloed kon na 
vervelling het virus worden aangetoond. Op basis van deze resultaten is het theoretisch 
mogelijk dat er transstadiële transmissie is van BTV door Ixodes en intrastadiële transmissie 
van BTV door Dermacentor reticulatus, transovariële transmissie kon niet worden 
aangetoond bij de gebruikte soorten harde teken (Bouwknegt, 2008). 
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1.7 Gebruikte tekensoorten 
 
Fyla: Arthropoda 

Klasse: Arachnida 
Orde: Acari, Acarina 

Suborde: Ixodida 
Familie: Ixodidae 

Genus: Ixodes 
Soort: ricinus 

Genus: Dermacentor 
Soort: reticulatus 

Genus: Rhipicephalus 
Soort: sanguineus 

Familie: Argasidae 
Genus: Ornithodoros 
 Soort: savignyi 

Harde teken 
Er is gekozen voor Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus en Rhipicephalus sanguineus 
omdat dit de meest voorkomende soorten zijn in Noordwest-Europa of geïmporteerd kunnen 
worden vanuit Zuid-Europa (Nijhof, 2007). 
 
Ixodes ricinus 
Ixodes ricinus wordt ook wel ‘schapenteek’ genoemd. Het is de meest voorkomende 
tekensoort in Nederland (Nijhof, 2007). De teken zijn klein en ze hebben geen ogen. De 
monddelen zijn relatief lang (Estrada-Peña, 2004). De hypostoomlengte van nimfen is 
gemiddeld 170µm, van mannetjes 280µm en vrouwtjes hebben een hypostoomlengte van 
500µm (Kröber, 2007). Het is een telotrope drie-gastherige teek. Elk stadium zuigt één maal 
bloed gedurende een aantal dagen. De larven voeden zich vooral op muizen, egels, hagedissen 
en vogels. Nimfen voeden zich op middelgrote zoogdieren als konijnen en reeën en adulten op 
herkauwers, honden, katten en mensen. Ixodes ricinus komt veelvuldig voor in Noordwest-
Europa, in bosrijke gebieden met een nat klimaat (Estrada-Peña,2004; Jongejan, 2001) 
 
Dermacentor reticulatus 
Dermacentor reticulatus is een middelgrote teek met ogen. Ze hebben relatief korte 
monddelen, de hypostoomlengte is ongeveer 450 µm. Deze teek is eveneens 3-gastherig, de 
gastheren zijn middelgrote carnivoren, schapen, runderen en paarden (Estrada-Peña, 2004). Er 
is vastgesteld dat de Dermacentor reticulatus teek zich in Nederland gevestigd heeft. Er zijn 
inmiddels 7 locaties gevonden waar deze teek zich in de vegetatie ophoudt. Dit zijn 
natuurgebieden, de teken van de soort Dermacentor zijn daar waarschijnlijk geïntroduceerd 
door import van runderen uit Zuid-Europa. Dermacentor reticulatus gedijt goed in open 
gebieden en het koude, natte Nederlandse klimaat (Nijhof, 2007; Estrada-Peña, 2004). 
 
Rhipicephalus sanguineus 
Rhipicephalus sanguineus zit wat betreft de grootte tussen Ixodes ricinus en Dermacentor 
reticulatus in. Ze hebben ogen en korte monddelen (Estrada-Peña, 2004). De 
hypostoomlengte van nimfen is 120µm, van mannetjes 270µm en van vrouwtjes 370µm 
(Kröber, 2007). De teek is 3-gastherig. De gastheren zijn honden en herkauwers. 
Rhipicephalus spp. komen in Nederland niet voor in de natuur, maar wel in Zuid-Europa. Ze 
zijn aangepast aan het mediterrane klimaat (Nijhof, 2007; Estrada-Peña, 2004). 
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Zachte teken 
Er is voor deze soort gekozen omdat er nog teken aanwezig waren die onderdeel waren van 
een vorig experiment met BTV. Deze teken zijn nakomelingen van een met BTV geïnfecteerd 
vrouwtje (Bouwknegt, 2008, 2009). Van het genus Ornithodoros is het waarschijnlijk dat O. 
maritimus langs de Nederlandse kust voorkomt, deze zachte teek voedt zich op zeevogels en 
is gevonden langs de kust van de Britse eilanden en Frankrijk (Hillyard, 1996). 
 
Ornithodoros savignyi 
Ornithodoros savignyi is groot, de adulten zijn ongeveer 8 mm. Het is een typische zachte 
teek. Het vrouwtje heeft meerdere legsels, de uitgekomen larven vervellen direct tot nimfen. 
Er zijn minstens 4 nimfale-stadia. De nimfen en adulten gebruiken meerdere bloedmaaltijden 
die ongeveer 30 minuten duren, daarbuiten bevinden ze zich niet op de gastheer: ze zijn 
gedeeltelijk exofiel. De ventraal gelegen monddelen zijn kort. De teek heeft 2 paar ogen aan 
de laterale zijden van het lichaam. De pootjes hebben geen pulvilli. De gastheren zijn kamelen 
en runderen, maar de teek valt ook andere dieren en mensen aan. De teek komt voor in de 
woestijn en steppe van Afrika, het Midden-Oosten en India. Ze houden zich op in het zand 
van rustplaatsen voor kamelen en buiten in de schaduw van bomen (Walker, 2003). 
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2. Membraanvoeding 
 
2.1 Inleiding 
Membraanvoeding is een systeem om harde teken in vitro te voeden. In dit systeem wordt de 
in vivo situatie nagebootst (zie figuren 9 en 10). Als dit systeem goed blijkt te werken, kan het 
gebruik van proefdieren die als gastheren voor de teken dienen afnemen. Voigt (1993) en 
Waladde (1996) hadden al eerder in vitro membraanvoeding-systemen voor harde teken 
ontwikkeld en getest, Kröber en Guerin (2007) hebben een systeem ontwikkeld dat 
geoptimaliseerd is voor Ixodes teken. Het systeem bestaat uit een feeding unit met een 
siliconenmembraan die in een bloedreservoir geplaatst wordt. De dikte van het membraan kan 
aangepast worden aan de lengte van de monddelen van de teken. Het membraan is elastisch 
en kan sluiten nadat het geperforeerd is door een teek, hierdoor kunnen de teken gedurende 
langere tijd op hetzelfde membraan verblijven. Om ervoor te zorgen dat de teken willen bijten 
worden stimuli aangeboden als een extract van koeienhaar en toevoeging van glucose en ATP 
aan het bloed in het reservoir. Doordat alle teken dezelfde behandeling ondergaan kan de 
variatie in de data gereduceerd worden. Deze voedingsmethode kent vele mogelijke 
toepassingen, waaronder het testen van acariciden, het isoleren van speekseleiwitten en het 
bestuderen van teken als vectoren van bloed-pathogenen (Kröber, 2007). Dit maakt deze 
voedingsmethode interessant voor het bestuderen van de transmissie van BTV door harde 
teken. Het systeem wordt getest met volwassen Dermacentor reticulatus teken. Daarbij wordt 
het effect van koeienhaar-extract bepaald, vervolgens wordt gekeken of pathogenen door 
teken overgedragen kunnen worden in het bloedreservoir onder het membraan. 
 

 
Figuur 9 In vivo voeding van teken (Estrada-
Peña, 2004) 

 
 
 

 
Figuur 10 In vitro membraanvoeding van teken 
(Kröber, 2007) 
 

2.2 Materiaal en methode 
De hier beschreven informatie is afkomstig uit de handleiding: “Practical training course: 
Feeding hard ticks in vitro”  (Kröber & Guerin, 2008). 
 
2.2.1 Materiaal 
 
Membraan 
Het membraan is opgebouwd uit Kodak lensreinigingspapier met siliconenmix. De materialen 
zijn zo gekozen dat het membraan elastisch en zacht is, net als huid. Teken kunnen dit 
membraan penetreren zonder dat het gaat lekken.  
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De grondstoffen voor de siliconenmix: 
- Siliconenkit hardheid A 16° 
- Siliconenolie 
- Hexaan 
- Jo-La blauwe kleurstof  

De bereiding van de membranen: 
1. Een glasplaat wordt ingepakt met plastic folie 
2. Lensreinigingspapiertjes worden op folie geplakt met 2 stripjes plakband 
3. De ingrediënten voor de siliconenmix worden gemengd, het mengsel wordt op een 

glasplaat met folie gegoten 
4. De siliconenmix wordt met een spreider van gelijkmatig over het lenspapier verdeeld. 
5. De membranen polymeriseren bij kamertemperatuur in minimaal 12 uur. 
6. De dikte van de membranen wordt bepaald: alleen membranen tussen 70 en 110 µm 

zijn geschikt voor gebruik, de optimale dikte is afhankelijk van de lengte van de 
monddelen van de tekensoort die gebruikt wordt. 

 
Plexiglas® buis 
De feeding units bestaan uit een buis van Plexiglas® met een diameter van 26 mm en een 
wanddikte van 2 mm en een hoogte van 45 mm. Op 4 mm vanaf de onderzijde is een ring van 
acrylglas bevestigd om de buis, deze ring zorgt ervoor dat de feeding unit tot die hoogte in de 
well zakt. Het membraan wordt met siliconenlijm bevestigd aan de onderzijde van de buis. 
Om aanhechting van teken aan het membraan te bevorderen wordt vliegengaas (1,4 mm² 
vakjes) op het membraan gelijmd. Het membraan wordt vervolgens getest op waterdichtheid 
door deze 20 minuten in een petrischaal met 70% ethanol te plaatsen. Kleine gaatjes worden 
gedicht met siliconenlijm. Het is strikt noodzakelijk dat er geen klontjes lijm op het 
membraan zitten, dat is niet bevorderlijk voor de aanhechting van teken. Op het membraan 
wordt voor het toevoegen van de teken een plastic kruisje waarvan 2 armen samen 26 mm zijn 
gelegd, om de aanhechting van teken te bevorderen door hoeken te creëren. Voor het afsluiten 
van de feeding unit wordt gebruik gemaakt van dopjes van fijnmazig gaas. 
 
Koeienhaar-extract en koeienhaar 
Om de teken te stimuleren om zich vast te bijten in het membraan wordt koeienhaar-extract 
gebruikt. Voor de productie van dit extract dient alleen gebruik gemaakt te worden van 
glaswerk, daar plastic geuren lijkt te adsorberen. Koeienhaar-extract wordt gemaakt door 50 g 
koeienhaar op 250 ml dichloormethaan 20 minuten lang te laten trekken, vervolgens 100 ml 
vloeistof af te tappen, 100 ml dichloormethaan toe te voegen, na 20 minuten bovenstaande te 
herhalen, om nog eens 100 ml vloeistof te winnen. Deze 3 porties van 100 ml vloeistof 
worden samengevoegd en gefilterd door een glasvezelfilter. Verdere concentratie is mogelijk 
door gebruikt te maken van roto-evaporatie tot er 100 ml over is. De low volatile mass (LVM) 
van de werkoplossing is minimaal 7 mg LVM/ml. Deze oplossing wordt bewaard bij -20ºC. 
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een laagje van 1 cm wit koeienhaar in de feeding 
unit, dit wordt bij elkaar gehouden door een metalen netje. 
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Bloed 
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat kunstmatige voeding van teken bloed met heparine 
als anticoagulans het meest succesvol is (Bouwknegt, 2008; Voigt, 1993; Waladde, 1993, 
1995). Verst getapt bloed kan na toevoeging van 2 mg glucose per ml bloed een week gekoeld 
worden bewaard bij 4°C, of worden ingevroren. In dit onderzoek is voor de 
membraanvoeding gekozen voor runderbloed. Runderen kunnen gastheer zijn van de te 
gebruiken teken en van BTV. Vlak voordat het bloed gebruikt wordt voor de voeding wordt 
10̄ ³ mM ATP en 5 µg gentamycine per ml bloed toegevoegd. Het bloed wordt voor de 
voeding opgewarmd in het waterbad van 36°C. Tijdens een voeding kan het bloed het beste 
om de 12 uur ververst worden, dit gebeurt door de feeding units over te plaatsen in een 
nieuwe wells. De hoeveelheid bloed onder een membraan in een well bedraagt 3,1 ml. 
 
6-well plaat en waterbad 
De afmetingen van de feeding units zijn afgestemd op de 6-well plaat. De hoeveelheid bloed 
die in de well gepipetteerd wordt is 3,1 ml, bij deze hoeveelheid staat het membraan volledig 
in het bloed en loopt de well niet over na het plaatsen van een feeding unit in de well. De plaat 
wordt in een waterbad van 36 ºC geplaatst, zodat het bloed ongeveer op lichaamstemperatuur 
wordt aangeboden. Voor een optimale ligging van de plaat in het water zijn er, buiten de 
wells, gaatjes in de bodem van de plaat geboord. 
 
2.2.2. Methode 
 
Membraanvoeding 
Voor gebruik wordt 75 µl koeienhaar-extract op het te gebruiken membraan gepipetteerd en in 
30 minuten ingedampt in een stoof bij 40°C. Vervolgens wordt het bloed klaargemaakt, 
waarvan 3,1 ml in een well wordt gepipetteerd. De 6-well plaat wordt in het waterbad gezet 
om het bloed op temperatuur te laten komen. Ondertussen wordt een feeding unit gevuld met 
achtereenvolgens een wit plastic kruisje, teken, een laag van 1 cm wit koeienhaar in een 
metalen netje, een dopje om het geheel af te sluiten en eventueel een geplastificeerd dakje om 
de teken te beschermen tegen neerslaande waterdamp, indien gebruik wordt gemaakt van een 
deksel op het waterbad. Voor plaatsen en verplaatsen van de feeding unit wordt de onderzijde 
gespoeld met DPBS spoelvloeistof. De voeding kan het beste ’s avonds worden ingezet om 
directe aanhechting te stimuleren, de optimale licht-donker cyclus is 16:8 u.  

 
Figuur 11 Onderdelen van feeding unit: cilinder 
van plexiglas met membraan, kruisje, 
koeienhaar, netje, dop 

 
Figuur 12 Feeding unit in 6-well plaat, hier 
zonder bloed en teken 
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Figuur 13 Membraanvoeding: 6-well platen met feeding units en bloed in een waterbad 
 
Resultaten 
Tijdens en na een voedingsexperiment kan worden geregistreerd waar de teken zich bevinden 
in de feeding unit. Hiervoor is een evaluatietabel gemaakt door F. Jongejan (2008): tabel 2. 
 
Tabel 2 Evaluatie membraanvoeding (Jongejan, 2008) 
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3. Membraanvoeding-experimenten met Dermacentor reticulatus 
 

3.1 Inleiding 
Voor het testen van het systeem en het effect van koeienhaar-extract zijn Dermacentor 
reticulatus adulten gebruikt. Dermacentor teken zijn vectoren van de pathogenen Babesia 
canis (Uilenberg, 1989) en Rickettsiae (Raoult, 2002). In het onderzoek van de Tickbusters in 
Nederland bleken 48 van de 334 (14%) op pathogenen onderzochte Dermacentor reticulatus 
teken Rickettsia raoultii te bevatten (Nijhof, 2007), in een onderzoek in Duitsland was dit 
23% (Dautel, 2006). Rickettsia raoultii is een intracellulaire, gramnegatieve bacterie die 
behoort tot de “Spotted-fever Group Rickettsiae” (Samoilenko, 2003). Met een aantal 
Dermacentor reticulatus teken waarvan de verwachting is dat een aantal daarvan Rickettsia 
raoultii bevat wordt een transmissie-experiment uitgevoerd met membraanvoeding. 
 

3.2 Materiaal en methode 
De herkomst en het geslacht van teken die zijn gebruikt voor membraanvoeding staan in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 3 Herkomst en geslacht Dermacentor reticulatus teken 
Nummer Locatie van 

herkomst 
Datum collectie Geslacht 

6401 Rozenburg 16-09-2008 Vrouwelijk 
6402 Rozenburg 16-09-2008 Mannelijk 
nn Rozenburg 29-09-2008 Mannelijk 
 
Experiment 1. Voor de membraanvoeding zijn teken in twee groepen opgedeeld. Eén feeding 
unit werd wél behandeld met het koeienhaar-extract zoals vermeld in §2.2, de andere feeding 
unit niet. De teken werden 24 uur op het membraan geplaatst, na 16 uur is het bloed ververst. 
De lokatie van de teken in de feeding unit en hun status is bepaald na 16 uur, tijdens het 
overplaatsen op vers bloed, en aan het einde van het experiment. 
Experiment 2. Een aantal (28, later nog eens 7) willekeurig gekozen volwassen Dermacentor 
reticulatus zijn door middel van een PCR en een RLB getest op Rickettsia spp., vervolgens 
zijn de overige teken (60♂, 12♀)gebruikt voor membraanvoeding. Er zijn 4 feeding units 
gebruikt, met in elke feeding unit 15 mannetjes en 3 vrouwtjes. De voeding duurde 4 dagen. 
Het bloed is ververst na 17 uur, 36,5 uur, 48,5 uur, 60,5 uur, 72,5 uur en 84,5 uur na de start 
van de voeding. Van alle wells is na het verwijderen van de feeding unit een bloedmonster 
van 1,5 ml afgenomen en ingevroren. Deze monsters zijn vervolgens met moleculaire 
technieken op Rickettsia raoultii getest, evenals een deel van de teken die zich in een feeding 
unit bevonden. Voor het testen van teken en bloed waarop voeding heeft plaatsgevonden is 
gebruikt gemaakt van DNA-extractie, PCR, realtime-PCR, gelelectroforese en RLB- 
hybridizatie volgens de in de bijlagen vermelde protocollen. 
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3.3 Resultaten membraanvoeding met en zonder koeienhaarextract 
 
Tabel 4 Evaluatie van membraanvoeding met koeienhaarextract 

 
 
 
Tabel 5 Evaluatie van membraanvoeding zonder koeienhaarextract 
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Evaluatie membraanvoeding met en zonder koeienhaar-extract
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Figuur 14 Lokaties van D. reticulatus in feeding units op t = 16 uur 
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Figuur 15 Lokaties van D. reticulatus in feeding units op t = 24 uur 
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Figuur 16 Evaluatie van aanhechting Dermacentor reticulatus 
V= vrouwtjes, M= mannetjes, t(aantal uren in feeding unit), n(aantal teken) 

 
Figuur 17 Evaluatie van aanhechting  
D. reticulatus ♀ op t = 16 

 
Figuur 18 Evaluatie van aanhechting  
D. reticulatus ♀ op t = 24 
 

 
Figuur 19 Evaluatie van aanhechting  
D. reticulatus ♂ op t = 16 

 
Figuur 20 Evaluatie van aanhechting  
D. reticulatus ♂ op t = 24 
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3.4  Resultaten PCR en RLB 
 
Tabel 6 Dermacentor reticulatus teken getest op  Rickettsiae*  
DNA-extracten Positief bij PCR 

(totaal aantal monsters) 
Positief bij RLB 

(totaal aantal monsters) 
Dermacentor reticulatus ♀ 8 (14) 0 (14) 
Dermacentor reticulatus ♂ 14 (14) 11 (14) 
Dermacentor reticulatus ♂ 7 (7) 0 (3) 
*voor uitgebreide versie van resultaten: zie de bijlagen. 
 
3.5 Resultaten transmissie-experiment 
 
Tabel 7 Bloedmonsters membraanvoeding en Dermacentor reticulatus teken getest op  Rickettsiae* 
DNA-extracten Positief bij PCR 

(totaal aantal monsters) 
Positief bij realtime-PCR 
(totaal aantal monsters) 

Bloedmonsters 0 (28) 0 (16) 
Dermacentor reticulatus (gevoed) ♂ 0 (20) 0 (6) 
*voor uitgebreide versie van resultaten: zie de bijlagen. 
 
3.6 Conclusie en discussie 
 
Resultaten membraanvoeding D. reticulatus met en zonder koeienhaarextract 
In de feeding unit met koeienhaarextract zat na 16 uur 57% (3♀ , 1♂ ) van de teken op het 
membraan, tegen 11% (1♂) van de teken in de feeding unit zonder koeienhaarextract. In de 
feeding unit met extract hadden 3 teken (2♀, 1♂) aangehecht. Na 24 uur zaten er op beide 
membranen vier teken. Maar door een verschil in het aantal teken (6 tegen 9) was dit voor de 
feeding unit met extract 67% (4♀), zonder extract 44% (1♀, 3♂). In de feeding unit met 
extract hadden 2 teken (♀) aangehecht, in de feeding unit zonder extract 1 teek (♂). 
In de feeding unit met koeienhaarextract leken de vrouwtjes een voorkeur te hebben voor het 
membraan, er vond ook binnen 16 uur aanhechting plaats. In de feeding unit zonder extract 
bevonden de vrouwtjes zich eerst voornamelijk bovenop en in het haar, later bevonden ze zich 
in het haar en op het membraan maar er werd geen aanhechting waargenomen. De mannetjes 
bevonden zich in de feeding unit met extract na 16 uur op het membraan en bovenop, maar 8 
uur later vooral bovenop en in het haar. Zonder extract bleven ze de eerste 16 uur bovenop en 
in het haar, na 24 uur was er echter een verschuiving te zien in de richting van het membraan 
en had zelfs een mannetje aangehecht. Het lijkt dat de vrouwtjes van D. reticulatus in en 
onder de laag koeienhaar gaan zitten en dat zij koeienhaarextract nodig hebben om binnen 24 
uur aan te hechten op het membraan. Mannetjes van D. reticulatus lijken graag in koeienhaar 
of daar bovenop te zitten en het extract is voor hen kennelijk niet essentieel voor aanhechting. 
Aan de hand van deze bevindingen kunnen geen harde conclusies getrokken worden daar er 
maar een gering aantal teken (16, later 15) gebruikt is en er een verschil was in de man/vrouw 
verdeling in de twee groepen. 
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Resultaten PCR en RLB 
De DNA-extracten van de 21 Dermacentor reticulatus mannetjes zijn door middel van PCR 
allen positief bevonden op Rickettsiae. Of de teken waren werkelijk allemaal drager van 
Rickettsiae of er is sprake geweest van contaminatie van de monsters gedurende de DNA-
extractie. Van de D. reticulatus vrouwtjes testten er 8 van de 14 positief op Rickettsiae. Bij de 
RLB testten 11 van 14 (79%) mannelijke Dermacentor reticulatus teken positief op Rickettsia 
sp. raoultii (DnS14), waarvan 8 ook positief op de Rickettsia catch-all en weer 6 daarvan ook 
op Rickettsia massiliae. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat monsters daadwerkelijk 
meerdere soorten Rickettsia bevatten of dat er een kruisreactie is doordat er gebruik is 
gemaakt van algemene Rickettsia primers voor de PCR. De vrouwtjes testten allen negatief. 
Later zijn nog eens 3 monsters van mannetjes die een positief resultaat hadden op gel op RLB 
gezet, deze drie testten negatief. Volgens deze resultaten was de sensitiviteit van de PCR 
groter dan die van de RLB-hybridizatie, mogelijk doordat het membraan niet correct meer 
functioneerde. 
Na de membraanvoeding werden 20 Dermacentor reticulatus teken en de 28 bloedmonsters 
allen negatief bevonden op Rickettsia raoultii en Rickettsiae. Met dit resultaat is besloten om 
een realtime-PCR uit te voeren, ook daarbij testten alle monsters negatief. Dit zou kunnen zijn 
veroorzaakt doordat de teken niet of te kort hebben gevoed op het membraan. Voor de 
membraanvoeding is het bactericide antibioticum gentamycine toegevoegd aan het bloed, 
volgens de methode in §2.2, mogelijk is de bacterie hierdoor geëlimineerd. Er zijn geen 
onderzoeken gedaan naar het effect van gentamycine op Rickettsiae in teken maar in vitro in 
VERO-cellen is een bacteriostatisch effect op Rickettsia spp. gevonden vanaf een concentratie 
van 4-8 µg/ml (Rolain, 1998), de concentratie gentamycine in het gebruikte bloed was 5 
µg/ml. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de bacterie geïnactiveerd was doordat de teken 
zich al een tijd niet hadden kunnen voeden (Raoult, 1997) of dat de gevoede teken de bacterie 
nooit bij zich hebben gehad. Het is niet gelukt om met membraanvoeding transmissie van 
Rickettsia raoultii door Dermacentor reticulatus aan te tonen. 
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4. Transmissie van BTV door harde teken 
 
4.1 Inleiding 
Uit onderzoek van Bouwknegt (2008) bleek infectie van teken met BTV mogelijk en kan het 
virus de darmbarrière passeren en vervolgens in overige organen terecht komen. Om een 
gastheer te infecteren is het noodzakelijk dat het virus ook terecht komt in de speekselklieren 
van de teek om vervolgens oraal uitgescheiden te worden (Hardy, 1983). Het recent door 
Kröber en Guerin ontwikkelde systeem voor membraanvoeding van harde teken maakt het 
mogelijk om transmissie van pathogenen door harde teken in vitro te bestuderen. Door middel 
van een enkele voeding van Ixodes ricinus vrouwtjes is gekeken of infectie van teken met 
BTV mogelijk is door middel van dit voedingssysteem. Met een dubbel voedingsexperiment 
is de mogelijkheid van Rhipicephalus sanguineus teken als vector voor BTV nader 
onderzocht. Monsters van bloed waarop gevoed is en weefsels van teken zijn door middel van 
RRT-PCR getest op BTV, dit is gedaan door het CVI te Lelystad. 
 
4.2 Materiaal en methode 
 
4.2.1 Bloed 
Controlebloed is afkomstig van een rund dat eigendom is van het Utrecht centrum voor teken-
gebonden ziekten. Dit is vers getapt bloed waaraan 2 mg glucose per ml bloed is toegevoegd 
en dat bewaard is bij 4°C. BTV-bloed is gepreparereerd door het Centraal Veterinair Instituut 
te Lelystad. Dit is gehepariniseerd runderbloed van een virus-negatief dier dat gespiked is met 
BTV serotype 8. De door middel van RRT-PCR vastgestelde Cp-waarde van dit bloed was 
23,45 (Bouwknegt, 2008). Dit bloed is bewaard bij -80°C en voor gebruik ontdooid, daarna 
werd er ook 2 mg glucose per ml bloed toegevoegd. Vlak voordat het bloed gebruikt werd 
voor de voeding is 10¯³ mM ATP en 5 µg gentamycine per ml bloed toegevoegd. Het bloed 
werd voor en tijdens de voeding opgewarmd tot 36°C. 
 
4.2.2 Teken en membraanvoeding 
Ixodes ricinus adulten 
Deze teken zijn door middel van flagging in diverse natuurgebieden in Nederland verzameld. 
De exacte locaties staan vermeld in de bijlagen. De teken zijn 5 dagen op een konijn geplaatst 
zodat ze gestimuleerd werden en zich gedeeltelijk volzogen. In de laatste 24 uur van een 
voeding, die 20 dagen kan duren, wordt het meeste bloed opgenomen (Reháček, 1994). De 
meerderheid van de teken was uitgedroogd, 5 nog levende teken zijn in een feeding unit 
geplaatst op BTV-bloed. De duur van de voeding op het membraan was 44,5 uur. Gedurende 
de voeding is op 3 tijdstippen bepaald waar de teken zich in de feeding unit bevonden: na 7,5 
uur, na 24,5 uur en na 47,5 uur. Van de 5 teken zaten er na afloop van de voeding 2 vast op 
het membraan. Deze teken zijn vervolgens 15 dagen bewaard in een stoof bij 20°C en daarna  
in 6 delen gedissecteerd die apart zijn ingevroren (zie §4.2.3) om vervolgens opgestuurd te 
worden naar het CVI om getest te worden op BTV door middel van RRT-PCR (zie §4.2.4). 
 
Ixodes ricinus nimfen 
Deze zijn afkomstig uit een kweekstoof van het Utrecht centrum voor teken-gebonden 
ziekten. Ze zijn eerst 5 dagen op een konijn geplaatst en vervolgens 4 dagen in een feeding 
unit. Voor deze voeding is gebruik gemaakt van de verdunning 0,8 ml BTV-bloed: 2,3 ml 
controle bloed. Na de voeding hadden 11 teken zich volgezogen. De teken zijn vervolgens 
opgeslagen in een stoof bij 20°C om te vervellen tot adulten. Met deze teken is verder niets 
gedaan. 
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Rhipicephalus sanguineus nimfen 
Ruim honderd Rhipicephalus sanguineus nimfen werden in 4 groepen verdeeld: 2 groepen 
kregen BTV-bloed en 2 groepen kregen controlebloed. De teken zijn voor de in vitro voeding 
eerst 4 dagen op een konijn geplaatst. Vervolgens zijn de gedeeltelijk volgezogen nimfen 76 
uur in feeding units geplaatst. Het bloed is om de 12 uur vervangen. Er is op 3 tijdstippen 
genoteerd waar de teken zich bevonden in de feeding units: na 20 uur, na 47 uur en na afloop 
van de voeding. De nimfen zijn na de voeding in een stoof gezet bij een temperatuur van 20°C 
om te vervellen. 
 
Rhipicephalus sanguineus adulten 
Na 7 weken in een stoof bij een temperatuur van 20°C te hebben gestaan was de meerderheid 
van de hierboven beschreven Rhipicephalus sanguineus nimfen verveld. Hierna zijn teken die 
als nimf op BTV-bloed zijn geplaatst in feeding units 1 en 2 geplaatst, de teken die op 
controlebloed waren gevoed in feeding unit 3. Voor deze voeding, met een duur van 4 dagen, 
is gebruik gemaakt van controlebloed. Het bloed is om de 24 uur vervangen. Van elke well 
zijn na het overplaatsen van de feeding units 2 monsters genomen. De bloedmonsters zijn 
direct ingevroren bij -20°C en later bij -80°C bewaard. Een aantal teken is na afloop van de 
voeding gedissecteerd. De weefselmonsters zijn allen ingevroren met vloeibare stikstof en 
vervolgens bij -80°C bewaard en later opgestuurd naar het CVI om getest te worden op BTV. 
 
4.2.3 Dissectie 
De te dissecteren teek wordt met de dorsale zijde in een druppel 1x PBS op een 
microscoopglaasje op een microscooptafel gelegd. De cuticula werd geopend door een snede 
met een scalpel dwars op de teek tussen het 2e en 3e paar coxae. Hierna zijn de monddelen 
gescheiden van de rest van het lichaam. Met een pincet werden vervolgens de ingewanden 
door de ontstane opening naar buiten gehaald. De inwendige organen werden gesorteerd 
(speekselklieren, darm, buizen van Malpighi, tracheaal weefsel, ovarium/testes en 
restweefsel) en apart in eppendorfcupjes met 1x PBS overgebracht. Na de sectie van een teek 
werd het microscoopglaasje verwijderd en de microscooptafel gereinigd met 100% ethanol. 
 
4.2.4 RRT-PCR 
De monsters die hiervoor zijn gebruikt zijn bestaan uit de weefsels van gedissecteerde teken 
en bloedmonsters van de membraanvoeding. De weefselmonsters zijn ingevroren met 
vloeibare stikstof en vervolgens bij - 80ºC bewaard. De bloedmonsters zijn genomen uit de 
wells waarop teken zich gevoed hebben en ingevroren bij - 20ºC en daarna bewaard bij -80ºC. 
Door het CVI van Wageningen UR in Lelystad is RRT-PCR gedaan op deze monsters om 
RNA van BTV te detecteren. De monsters zijn gehomogeniseerd in een MagnaLyser. Daarna 
wordt het homogenaat gecentrifugeerd. Het supernatant bevat het benodigde RNA voor de 
RRT-PCR. RRT-PCR staat voor ‘Realtime-Reverse-Transciption Polymerase Chain 
Reaction’. ‘Realtime’ betekent dat de resultaten meteen afgelezen kunnen worden, dit kan 
doordat er een lichtreactie optreedt. Reverse transcription is nodig om van het RNA cDNA te 
maken. De PCR zorgt vervolgens voor vermenigvuldiging van het cDNA. Vanaf een bepaalde 
drempelwaarden wordt het monster positief bevonden. Deze drempelwaarde wordt de Ct 
(threshold) of Cp genoemd. Dit is het aantal cycli dat nodig was om de drempelwaarde te 
bereiken. Des te lager de Cp, des te meer viraal RNA er in het monster aanwezig was 
(Bouwknegt, 2008). 
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4.3 Resultaten 
 
Membraanvoeding Ixodes ricinus adulten 
 
Tabel 8 Membraanvoeding van Ixodes ricinus adulten met BTV-bloed 

 
 

 
Figuur 21 Ixodes ricinus adulten op membraan na afloop van membraanvoeding 
 
Tabel 9 Uitslagen RRT-PCR op weefsel van Ixodes ricinus adulten gevoed met BTV-bloed 
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Tabel 10 Membraanvoeding van Rhipicephalus nimfen met BTV-bloed 

 
 
Tabel 11 Membraanvoeding van Rhipicephalus nimfen met controlebloed 
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Tabel 12 Uitslagen RRT-PCR op bloedmonsters van membraanvoeding met Rhipicephalus adulten die als 
nimfen met BTV-bloed gevoed zijn (BTV) of met controlebloed (Controle) 

 
 
Tabel 13 Uitslagen RRT-PCR op weefsels van Rhipicephalus sanguineus adulten die als nimf met 
controlebloed gevoed zijn (Controle) of die als nimfen met BTV-bloed gevoed zijn (BTV) 
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4.4 Conclusie en discussie 
 
De speekselklieren, darmen, buizen van Malphigi, tracheale- en restweefsels van beide Ixodes 
ricinus vrouwtjes werden op 15 dagen na de voeding positief bevonden op BTV. In één teek 
werd ook virus aangetoond in het ovarium. Hiermee is aangetoond dat I. ricinus door middel 
van membraanvoeding besmet kunnen worden met BTV. Dit resultaat komt overeen met het 
resultaat van het onderzoek van Bouwknegt (2008) waarbij Ixodes ricinus vrouwtjes met BTV 
besmet werden door middel van capillairvoeding. Theoretisch is mechanische transmissie van 
BTV door teken mogelijk daar teken besmet kunnen worden met viremisch bloed, maar dan 
moeten ze wel in een korte tijd (enkele weken) op meerdere gastheren aanhechten. 
De ingezonden bloedmonsters testten negatief. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het niet 
gelukt is om met een dubbele voeding op membranen transmissie van BTV door 
Rhipicephalus sanguineus aan te tonen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de teken te kort 
bloed met BTV hebben opgenomen om voldoende virus te bevatten voor transmissie. 
Daarnaast is het mogelijk dat de teken bij de tweede voeding niet hebben aangehecht of 
weinig tot geen speeksel hebben geproduceerd, wat zeer aannemelijk is aangezien er bij deze 
voeding vrijwel geen aanhechting gezien is tijdens het overplaatsen van de feeding units op 
vers bloed. Bij de teken die wel aangehecht en gevoed hebben zou het zo kunnen zijn dat het 
BTV alweer uit de teek verdwenen was op het moment van de tweede voeding want deze 
vond plaats vanaf 54 dagen na de voeding met BTV-bloed. Een verklaring voor het niet in 
stand houden van de virusinfectie is dat er geen virusreplicatie is geweest in de teek (Lawrie, 
2004). De weefsels van de ingezonden Rhipicephalus sanguineus adulten bleken geen BTV te 
bevatten, wat bovenstaand vermoeden bevestigd. In het onderzoek van Bouwknegt (2008) 
werd in harde teken die gedissecteerd waren op meer dan 21 dagen na de voeding geen virus 
meer aangetoond. Daarnaast waren de Cp-waarden in weefsels van de harde teken hoger dan 
de Cp-waarde van het BTV-bloed: weefselmonsters bevatten minder viraal RNA dan het 
bloed waarmee ze gevoed zijn (Bouwknegt, 2008). In dit onderzoek is het niet gelukt om met 
een dubbele membraanvoeding transmissie van BTV door harde teken - van de soort 
Rhipicephalus sanguineus - aan te tonen. 
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5. Transmissie van BTV door zachte teken 
 
5.1 Inleiding 
Uit onderzoek van Stott (1985) en Bouwknegt (2008) is gebleken dat zachte teken van het 
genus Ornithodoros potentiële vectoren zijn voor BTV. Transstadiële transmissie is 
aangetoond, evenals transovariële transmissie. Of de larven die transovarieel geïnfecteerd zijn 
BTV over kunnen brengen op gastheren is nog niet onderzocht. Door hetzelfde in vitro 
voedingssysteem (Kröber, 2007) te gebruiken als voor de harde teken kan onderzocht worden 
of nimfen die als larve waarschijnlijk geïnfecteerd waren, BTV kunnen overbrengen op bloed 
van een potentiële gastheer. 
 
5.2 Materiaal en methode 
 
Ornithodoros savignyi nimfen 
Deze 25 nimfen stammen af van een volwassen vrouwtje dat 188 dagen geleden gevoed is 
met BTV-bloed (Bouwknegt, 2009). Eitjes van een O. savignyi vrouwtje testten 26 dagen na 
de voeding positief op BTV, waarmee de mogelijkheid van verticale transmissie was bewezen 
(Bouwknegt, 2008). De gebruikte nimfen, zijn in een stoof bewaard bij 27°C en zijn 
eigendom van het Utrecht centrum voor teken-gebonden ziekten. De voeding vond plaats op 
een membraan zoals in §2.2 beschreven staat maar zonder stimuli in de feeding unit. De teken 
hebben op 45 minuten kunnen voeden op vers gehepariniseerd runderbloed. Het bloed onder 
het membraan is in eppendorfcupjes opgeslagen bij -80°C om later verzonden te worden naar 
het CVI en getest te worden op BTV door middel van een RRT-PCR zoals beschreven staat in 
§4.2.4. 
 
5.3 Resultaat 
 
De 25 teken hadden binnen 45 minuten een aanzienlijke hoeveelheid bloed opgenomen, daar 
het volume bloed in de well met minimaal 0,1 ml was afgenomen. De teken namen zichtbaar 
toe in omvang. 
 
Tabel 14 Uitslagen RRT-PCR op bloedmonsters van membraanvoeding met Ornithodoros savignyi nimfen 
die afkomstig zijn van een met BTV-bloed gevoed vrouwtje 
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5.4 Conclusie en discussie 
 
In het hiervoorgaande onderzoek is bewezen dat Ornithodoros savignyi transstadieel en 
transovarieel BTV kan overdragen (Bouwknegt, 2008). Op basis van deze gegevens zou het 
theoretisch mogelijk zijn dat de teek Ornithodoros savignyi BTV over kan dragen op een 
gastheer gedurende de tijd dat de teek virus bevat. In dit onderzoek is geen BTV aangetoond 
in bloed waarop Ornithodoros savignyi nimfen gevoed hebben die afkomstig zijn van een met 
BTV geïnfecteerd vrouwtje. Op het moment van de voeding van de nimfen was het 188 dagen 
terug dat hun moeder besmet werd. Daarbij werd deze teek gevoed met BTV-bloed verdund 
met controlebloed (Bouwknegt, 2009). Het virus kan in de tussentijd verloren zijn gegaan. In 
het onderzoek van Bouwknegt (2008) was de Cp die gevonden werd in de teken 26 dagen na 
de voeding hoger dan de Cp van het opgenomen bloed. Een reden hiervoor kan zijn dat er 
geen virusreplicatie plaats heeft gevonden in de teek (Lawrie, 2004). Het verdwijnen van het 
pathogeen is al diverse keren eerder waargenomen bij experimentele en natuurlijke infectie 
van Ornithodoros teken met virussen (Basto, 2006). Om er zeker van te zijn dat de nimfen 
geen BTV meer bevatten had een deel voor de voeding ingevroren moeten worden om getest 
te worden op virus. In dit onderzoek is het niet gelukt om door middel van membraanvoeding 
transmissie van BTV door zachte teken - van de soort Ornithodoros savignyi - aan te tonen. 
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6. Suggesties voor vervolgonderzoek 
 
In dit onderzoek is gekeken of teken aangehechtten aan het membraan en feces hadden 
geproduceerd. De bloedopname is niet gemeten. Dit had bepaald kunnen worden door 
gewichtstoename. Bij in vitro voeding op membranen worden teken in groepen gevoed. Om 
teken afzonderlijk te kunnen beoordelen zouden ze met nagellak gemerkt kunnen worden. 
Tijdens dit onderzoek was er zeer weinig tot geen bloedopname door harde teken gedurende 
membraanvoeding. De membraanvoeding was wat bloedopname betreft niet te vergelijken 
met in vivo voeding van teken. Harde teken die niet vasthechtten aan het membraan en 
dientengevolge geen bloed opnamen droogden uit. Zij stierven veelal direct na de voeding. 
Door middel van koeienhaarextract is geprobeerd om het membraan aantrekkelijker te maken, 
maar dit heeft bij lange na niet het effect van een echt rund. Voor in vitro voeding van harde 
teken op membranen zal het systeem geoptimaliseerd moeten worden voor de te gebruiken 
soort teek. 
Voor een transmissie-experiment is het noodzakelijk dat het pathogeen aanwezig is in de 
vectoren. Er is gekozen om van Dermacentor teken die afkomstig waren uit hetzelfde gebied 
een aantal te testen op een pathogeen (Rickettsia raoultii) en de rest te gebruiken voor de 
voedingsexperimenten. Hierdoor kan niet met zekerheid gezegd worden dat teken die gebruikt 
zijn voor het transmissie-experiment daadwerkelijk dat pathogeen bij zich hadden of dat de 
frequentie van voorkomen van het pathogeen hetzelfde was als bij geteste teken.  
Van de Rhipicephalus sanguineus teken en Ornithodoros savignyi nimfen was onbekend of de 
teken ten tijde van het transmissie-experiment BTV bij zich hadden. Om er zeker van te zijn 
dat er voor een transmissie-experiment teken gebruikt worden die het pathogeen bij zich 
hebben kan door middel van een amputatie van een poot een monster genomen worden van de 
hemolymfe. Door deze vloeistof te onderzoeken kan bepaald worden of een teek 
daadwerkelijk het pathogeen bij zich heeft voor dat het transmissie-experiment plaatsvindt 
(Nijhof, 2009). 
Het gebruikte controlebloed is niet getest voor de voedingen uitgevoerd werden. Er zijn 
negatieve controles opgestuurd naar het CVI, die waren negatief. Voor een volgend 
onderzoek zou een donordier getest moeten worden om contaminatie van controlebloed uit te 
kunnen sluiten. 
Onder andere door gebrek aan materiaal (teken en BTV-bloed) is er geen transmissie-
experiment uitgevoerd met I. ricinus en D. reticulatus en BTV. Dit is een reden om nog een 
vervolgonderzoek te doen. In dat vervolgonderzoek zouden opname en mogelijke excretie van 
het virus binnen een kortere periode getest moeten worden dan in dit onderzoek het geval 
was: voordat het virus uit (de speekselklieren van) de teek is verdwenen. 
Een suggestie, naar het idee van Zivkovic (2007), is om met Dermacentor mannetjes een 
transmissie-experiment te doen waarbij de teken 1 week op het membraan met BTV-bloed 
gevoed worden, vervolgens 1 week in een stoof doorbrengen om daarna op een membraan 
geplaatst te worden op controlebloed. De transmissie van het pathogeen kan hier theoretisch 
mechanisch plaatsvinden. Om de mogelijkheid van de excretie van virus door teken te 
onderzoeken kan een andere methode gebruikt worden dan in vitro voeding op membranen. 
Na het toedienen van een speekselbevorderende stof als pilocarpine of dopamine aan teken 
kan speeksel worden opgevangen. Door speekselmonsters van met BTV besmette teken te 
testen op het Bluetongue virus kan duidelijk worden of teken het virus oraal uit kunnen 
scheiden (Nijhof, 2009; Ribeiro, 2004; Kaufman, 1996). 
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7. Nawoord 
 
Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk is het dan toch af. Dit is een rare zin als het gaat om 
wetenschappelijk onderzoek; wetenschap is nooit af. Ik heb kunnen ervaren wat onderzoek is. 
Het begint met verkennen, vervolgens krijg je een idee, dan moet je bedenken hoe je een doel 
bereikt, je gaat experimenteren en je moet doelen bijstellen, vervolgens krijg je een resultaat 
en daar moet je dan een bewijs van maken. Ik hoop dat eenieder nu kan lezen, en misschien 
wel begrijpen, waar ik mee bezig ben geweest. Helaas is het resultaat niet betrouwbaar 
genoeg om harde conclusies te kunnen trekken. Het was een leerzame periode waarin ik met 
veel plezier aan terugdenk. Ik wil daarom de volgende personen bedankten: allereerst Chantal 
Bouwknegt voor het eerder verrichte onderzoek en de suggesties voor verder onderzoek, 
Frans Jongejan voor zijn grensoverschreidende ideeën en inspiratie, Ard Nijhof voor het 
meedenken en het aanleveren van materialen en oplossingen, Jesper Balk voor een introductie 
in labtechnieken en ondersteuning in het uitvoeren daarvan, Albert van Dijk voor de uitleg 
van de relatie van primers en PCR-protocollen, Zorica Zivkovic en de alle overige 
medewerkers van de afdeling I&I die mij geholpen hebben tijdens mijn onderzoekstage. 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar het CVI te Lelystad en dan met name Piet van Rijn, die 
mijn geduld danig op de proef heeft gesteld maar uiteindelijk wel voor resultaten heeft 
gezorgd. 
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9. Bijlagen 
 
9.1 Protocol DNA-extractie uit teken met NucleoSpin Tissue Kit® (Macherey-Nagel, 
Düren, Duitsland) 

- Waterbad op 56 ºC. 
- T1 en B3 in geval van neerslagvorming opwarmen bij 50-70 ºC 
- Per teek een eppendorfcupje van 2ml 
- 180 µl T1 in cupjes 
- Teken in MilliQ dopen en op filter leggen 
- Teken in stukjes snijden en in cupje doen, na elke teek het pincet schoonmaken met 

Ethanol en water en voor elke teek een nieuw snijmesje 
- Crushen/mixen van de teken in de bufferoplossing, mixer reinigen na iedere teek met 

alcohol, MilliQ en nogmaals met alcohol 
- Toevoegen 25 µl proteïnase K en vortexen. 
- Incuberen: 1,5 tot 2 uur in het waterbad op 56 ºC onder zacht schudden 
- 1 uur voor einde incuberen: verwarmingselement aanzetten op 70 ºC 
- Toevoegen 200 µl B3 lysis buffer 
- 15 minuten op verwarmingselement bij 70 ºC 
- Toevoegen 210 µl 100% ethanol en vortexen 
- Centrifugeren: 3 minuten bij 11000rpm 
- BE op verwarmingselement van 70 ºC leggen 
- Vloeistof overpipetteren in kolom met opvangcupje 
- Centrifugeren 1 minuut bij 11000rpm 
- Opvangcupje legen 
- Toevoegen 500 µl BW 
- Centrifugeren 1 minuut bij 11000rpm, vervolgens opvangcupje legen 
- Toevoegen 600 µl B5 
- Centrifugeren 1 minuut bij 11000rpm, vervolgens opvangcupje legen 
- Nogmaals centrifugeren 1 minuut bij 11000 toeren 
- Kolommen overplaatsen in 1,5 ml eppendorfcupjes 
- Toevoegen 100 ml voorverwarmde BE, 1 minuut laten incuberen 
- 2x centrifugeren: 1 minuut bij 8000rpm, 1 minuut bij 11000rpm 
- Kolommen verwijderen, eppendorfcupjes gelabeld wegzetten in de vriezer bij -20 ºC 

 
9.2 Protocol DNA-extractie uit bloed met NucleoSpin Tissue Kit® (Macherey-Nagel, 
Düren, Duitsland) 

- Verwarmingselement en BE voorverwarmen op 70 ºC 
- T1 en B3 in geval van neerslagvorming opwarmen bij 50-70 ºC 
- Per bloedmonster een eppendorfcupje van 1,5ml vullen met 200 µl bloed 
- Toevoegen 200 µl B3 en 25 µl proteïnase K, vortexen 
- Incuberen op 70 ºC voor 10-15 minuten 
- Toevoegen 210 µl 100% ethanol en vortexen, vervolgens 2 minuten centrifugeren 
- Mix overpipetteren in kolom,1 minuut centrifugeren bij 11000rpm, opvangcupje legen 
- Toevoegen 500 µl BW en 1 minuut centrifugeren bij 11000rpm, opvangcupje legen 
- Toevoegen 600 µl B5 en 1 minuut centrifugeren bij 11000rpm, opvangcupje legen 
- Nogmaals 1 minuut centrifugeren bij 11000rpm, kolom overplaatsen in 

eppendorfcupje van 1,5ml 
- Toevoegen 100ml voorverwarmde BE, 3 minuten laten incuberen 
- Centrifugeren: 1 minuut bij 8000rpm en 1 minuut bij 11000rpm 
- Kolommen verwijderen, eppendorfcupjes gelabeld wegzetten in de vriezer bij -20 ºC 
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9.3 Protocol PCR-mastermix en realtime-PCR mix 
 
Bij de Polymerase Chain Reaction op Rickettsiae spp. wordt een fragment van 364 baseparen 
van het 16S rDNA geamplificeerd met de primers Rick-F1 (5’-GAA CGC TAT CGG TAT 
GCT TAA CACA-3’) en Rick-R2 (biotin-5’-CAT CAC TCA CTC GGT ATT GCT GGA-3’). 
Voor de PCR op Rickettsia sp. raoultii wordt gebruik gemaakt van de forward primer Raoultii 
F (5’CTA ATA CCG CAT ATT CTC TAC G 3’) en Rick-R2 om een fragment van 231 
baseparen te verkrijgen. Voor de PCR op 16S rDNA van teken wordt gebruik gemaakt van de 
primers 16SF en 16SR. De PCR-producten worden deels op gel gezet en de rest kan worden 
gebruikt voor Reverse Line Blot-Hybridizatie. 
 

- Bak ijs klaarzetten - alles zoveel mogelijk op ijs bewaren 
- Supertaq™ buffer en dNTP/dUTP-mix laten ontdooien voor gebruik 
- Eppendorfcupje gebruiken om de mix in te maken. 
- Hoeveelheden voor (real time-)PCR mix per monster (zie tabel 18): 

 PCR Real time-PCR 
 [eind-conc] µL µL 
10x SuperTaq™ PCR buffer 
 

1 x 2,50  

UDG [1 U/µL] (UNG) 
 

0,1 U 0,10  

dNTP/dUTP mix (Fermentas)  2,50  
forward primer [100 pmol/µL] 25 pmol 0,25 0,25 
reverse primer [100 pmol/µL] 25 pmol 0,25 0,25 
SuperTaq™ 1,25 U 0,25  
SYBR® Green qPCR Master Mix   12,5 
MilliQ  14,15 11,00 
Totaal:  20,00 24,00 

Tabel 15 Mix voor PCR en realtime- PCR 
 

- Volgorde van aanmaken PCR mix: MilliQ, Supertaq™ buffer, dNTP/dUTP-mix, 
primers, UDG, Supertaq™; aanmaken realtime-PCR mix: MilliQ, primers, SYBR 
Green Master Mix® 

- De mix vortexen 
- De PCR-mix overpipetteren in 0,6 ml PCR-tubes: 20 µl per tube, de realtime-PCR mix 

overpipetteren in een 0,6 ml PCR-tube plaat: 24 µl per tube. 
- Toevoegen 5 µl DNA-extract aan de tubes met PCR-mix, 1 µl DNA-extract aan de 

tubes met realtime-PCR mix. 
- Centrifugeren PCR-tubes of trillen realtime-PCR plaat 
- PCR-tubes of plaat in de thermocycler plaatsen (voor protocol zie §9.4) 
- PCR-producten vervolgens bewaren bij -20°C 
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9.4 Protocol thermocycler voor PCR 
Tabel 16 Protocol Thermocycler voor PCR op 16 S Rickettsiae 
Cyclus  
nummer 

Aantal x Stap °C Tijd 
(minuten:seconden) 

1 1 1 37 3:00 
  2 94 10:00 
2 10* 1 94 0:20 
  2 67 0:30 
 * per 2 cycli (60 seconden) - 2°C 
  3 72 0:30 
3 40 1 94 0:20 
  2 57 0:30 
  3 72 0:30 
4 1 1 4 of 15 ∞ 
Tabel 17 Protocol thermocycler voor PCR op 16S rDNA van teken 
Cyclus  
nummer 

Aantal x Stap °C Tijd 
(minuten:seconden) 

1 1 1 94 5:00 
2 35 1 94 0:30 
  2 50 0:30 
  3 72 0:30 
3 1 1 72 7:00 
4 1 1 4 of 15 ∞ 
 
9.5 Protocol thermocycler voor realtime-PCR 
Tabel 18 Protocol thermocycler voor realtime PCR op Rickettsiae 
Cyclus  
nummer 

Aantal x Stap °C Tijd 
(minuten:seconden) 

1 1 1 95 3:00 
2 40 1 95 0:10 
  2 57 0:30 
  3 72 0:30 
3 1 1 95 1:00 
4 87 1 52→ 95 * 0:10 
  * per cyclus (10 seconden) + 0,5 °C 
5 1 1 4 of 15 ∞ 
 
9.6 Protocol gelelectroforese 
 
- Los 1,5 gram agarose op per 100 ml 1x TAE door het geheel te verwarmen in de magnetron 
- Koel het geheel af onder de kraan en voeg vervolgens 2,5 µl ethidiumbromide (10 mg/ml) 
toe per 100 ml oplossing 
- Giet het mengsel in een gel tray waarvan de uiteinden zijn afgesloten met tape. Verwijder de 
belletjes met een pipetpunt en plaats de kammen in de gel 
- Laat de gel minimaal 30 tot 45 minuten uitharden bij kamertemperatuur 
- Verwijder de kammen en het tape en plaats de gel in de electroforesebak 
- Voeg electroforesebuffer toe (1x TAE buffer) tot de vloeistof 1 mm boven de gel staat 
- Meng 5 µl PCR-product met 1 µl 6x loading dye solution, vul de buitenste slotjes met DNA 
Ladder mix 
- Laat 30 tot 45 minuten een stroom door de gel lopen met maximaal 125 V 
- Bekijk de gel onder een UV-illuminator met het programma Labworks: van het eindresultaat 
kan een foto worden gemaakt. 
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9.7 Protocol RLB-PCR 
 

- Oplossingen 2x SSPE / 0,5% SDS en 2x SSPE / 0,1% SDS in een waterbad bij 50 ºC. 
- Incubatorkast op 42 ºC en buisjesincubator op 100 ºC, bak ijs klaarzetten 
- Maximaal 43x 1,5 ml eppendorfcupjes labelen 
- Lijst maken: nummeren van 1 t/m 43. 1, 15 en 43 zijn positieve controles (A/E, B, T) 
- Verdunnen PCR producten in de eppendorfcupjes:10 µl in 150µl 2x SPPE / 0.1% SDS 
- Verdunde PCR producten 10 minuten laten denatureren bij 100°C in de 

buisjesincubator, daarna direct koelen op ijs. 
- Eppendorfcupjes centrifugeren 
- Membraan incuberen: 5 minuten in 2x SSPE /0,1 % SDS op kamertemperatuur, onder 

zacht schudden 
- Het membraan in de miniblotter plaatsen, slots loodrecht op de lijnen van de 

aangebrachte probes 
- Restvloeistof afzuigen 
- Slotjes vullen met 150µl PCR-product, vermijd hierbij luchtbellen. Lege slotjes 

worden gevuld met 2 x SSPE/0.1% SDS om vloeistofstroming tegen te gaan 
- Hybridizeren bij 42°C voor 60 in de incubatorkast (horizontaal oppervlak, zonder 

schudden) 
- Verwijderen van de monsters door deze af te zuigen, daarna wordt het membraan uit 

de blotter verwijderd 
- Het membraan wordt 2 maal gewassen in voorverwarmde 2 x SSPE/ 0,5% SDS voor 

10 min op 50°C in het waterbad onder zacht schudden 
- Incuberen van het membraan met 20 ml 2x SSPE/0.5% SDS + 5µl Strep-peroxydase, 

30 minuten in de incubatorkast bij 42 ºC 
- Het membraan 2 maal wassen met 2x SSPE/0,5% SDS voor 10 min bij 42°C in het 

waterbad onder zacht schudden 
- Het membraan 2 maal wassen met 2x SSPE voor 5 min op kamertemperatuur onder 

zacht schudden 
- 2x SSPE afgieten 
- 10ml ECL (5ml ECL1 + 5 ml ECL2) over het membraan gieten, een paar minuutjes 

schudden zodat het gehele membraan bedekt is 
- Bedek de membraan met een overhead-sheet 
- Laten incuberen voor minimaal 1 minuut bij kamertemperatuur 
- Plaats het membraan tussen 2 schone overhead-sheets verwijder luchtbellen door er 

met een doekje over heen te wrijven en plaats het geheel in een exposure cassette 
- In een doka: plaats een x-ray film in de cassette, doe hem dicht en laat hem 10 

minuten liggen 
- Haal de film uit de cassette en ontwikkel hem 
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9.8 Resultaten moleculaire diagnostiek 
 
Tabel 19 Dermacentor reticulatus teken en Rickettsiae (I)  
Teek nr Geslacht Datum DNA- 

extractie 
Datum PCR Resultaat PCR 

16 S Rickettsiae 
Resultaat RLB 
(30/09/2008) 

6401 01 N N 
6401 02 P  N 
6401 03 P N 
6401 04 P N 
6401 05 P N 
6401 06 P N 
6401 07 N (te kort 

materiaal) 
N 

6401 08 N (te kort 
materiaal) 

N 

6401 09 P N 
6401 10 N N 
6401 11 P N 
6401 12 N N 
6401 13 P N 
6401 14 

22/09/2008 
 

24/09/2008 
 

N N 
6401 15 N 
6401 16 N 
6401 17 N 
6401 18 N 
6401 19 N 
6401 20 

V 

22-24/09/2008 25/09/2008 

N 

N 

6402 01 P P 26,28,29* 
6402 02 P P 26,28,29* 
6402 03 P P 26,28,29* 
6402 04 P P 26,28,29* 
6402 05 P P 26,28,29* 
6402 06 P P 26,28* 
6402 07 P P 26,28,29 * 
6402 08 P P 26,28* 
6402 09 P N 
6402 10 P P 28* 
6402 11 P N 
6402 12 P P 28* 
6402 13 P N 
6402 14 

19/09/2008 23/09/2008 

P P 28* 
6402 15 N 
6402 16 N 
6402 17 N 
6402 18 N 
6402 19 N 
6402 20 N 
6402 21 N 
6402 22 N 
6402 23 

M 

22-24/09/2008 
 

25/09/2008 
 

N 

N 

*Verklaring resultaat RLB: 26: Rickettsia catch-all 
28: Rickettsia sp. raoultii (DnS14) 
29: Rickettsia sp. massiliae 
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Tabel 20 Monsters getest op DNA van teken  
Teek nr Geslacht Datum DNA-

extractie 
Datum 
PCR 

Resultaat  
PCR 16 S 
Rickettsiae 

Resultaat 
PCR 
16 S 
rDNA 

6401 01 N P 
6401 02 P  P 
6401 03 P P 
6401 04 

V 
 

22/09/2008 
 

P P 
6402 01 P P 
6402 02 P P 
6402 03 P P 
6402 04 

M 
 

19/09/2008 
 

P P 
6402 15 N N 
6402 16 N N 
6401 17 N N 
6401 18 

V 
 

22-24/09/2008 
 

02/10/2008 
 

N N 
 
Tabel 21 Dermacentor teken en Rickettsiae (II) 
Teek nr Geslacht Datum DNA- 

extractie 
Datum PCR Resultaat PCR 

16 S Rickettsiae 
Resultaat 
RLB  

6402I P 
6402 II P  

 

6402 III P N 
6402 IV P N 
6402 V P N 
6402 VI P 
6402 VII 

M 22/09/2008 24/09/2008 

P 
 

 
Tabel 22 Bloedmonsters van membraanvoeding Dermacentor reticulatus 
Data Tijdstip van 

monstername (u) 
Nummer van 
feeding unit 

Naam monster,  
M = morgen 
A = avond 

Resultaat PCR  
16 S Rickettsia 
raoultii 

1 14/10 1 N 
2 14/10 2 N 
3 14/10 3 N 

14/10 12:00 

4 14/10 4 N 
1 15/10 M1 N 
2 15/10 M2 N 
3 15/10 M3 N 

7:30 

4 15/10 M4 N 
1 15/10 A1 N 
2 15/10 A2 N 
3 15/10 A3 N 

15/10 

19:30 

4 15/10 A4 N 
1 16/10 M1 N 
2 16/10 M2 N 
3 16/10 M3 N 

7:30 

4 16/10 M4 N 
1 16/10 A1 N 
2 16/10 A2 N 
3 16/10 A3 N 

16/10 

19:30 

4 16/10 A4 N 
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1 17/10 M1 N 
2 17/10 M2 N 
3 17/10 M3 N 

7:30 

4 17/10 M4 N 
1 17/10 A1 N 
2 17/10 A2 N 
3 17/10 A3 N 

17/10 

14:00 

4 17/10 A4 N 
Positieve controle = 
6402 1 

P 

Positieve controle = 
6402 3 

P 

 

Negatieve controle N 
 
Tabel 23 Dermacentor reticulatus teken die zich hebben kunnen voeden op membraan 
Teek nr Geslacht Datum DNA- 

extractie 
Datum PCR Resultaat PCR 

16 S Rickettsia 
raoultii 

Drg 1 N 
Drg 2 N 
Drg 3 N 
Drg 4 N 
Drg 5 N 
Drg 6 N 
Drg 7 N 
Drg 8 N 
Drg 9 N 
Drg 10 N 
Drg 11 N 
Drg 12 N 
Drg 13 N 
Drg 14 

30/10/2008 
 

31/10/2008 

N 
Drg 15 N 
Drg 16 N 
Drg 17 N 
Drg 18 N 
Drg 19 N 
Drg 20 

M 
 

03/11/2008 
 

03/11/2008 
 

N 
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9.9 Herkomst Ixodes ricinus adulten 
 
Tabel 24 Herkomst Ixodes ricinus adulten (Tickbusters) 
Nummer Locatie herkomst Datum collectie # vrouwtjes # mannetjes 
6399 5  
6400 

Rozenburg 16/09/2008 
 2 

6405 2  
6406 

Dintelse gorzen 16/09/2008 
 1 

6408 17  
6409 

Singraven 14/09/2008 
 9 

6577 6  
6578 

Rozenburg 29/09/2008 
1  

6599 1  
6600 

Venray/Gemert 13/10/2008 
 2 

6601 4  
6602 

Rozenburg 13/10/2008 
 1 

6610 4  
6611 

Kaapse bossen 14/10/2008 
 11 

Totaal   40 26 
 
 


