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Samenvatting 
In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijke rol die teken in de epidemiologie van 
bluetongue virus kunnen spelen. Hiervoor zijn eerst verschillende kunstmatige 
voedingssystemen opgezet voor de infectie van harde teken met blauwtongvirus (BTV). 
Er zijn verschillende experimenten gedaan met Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus 
evertsi evertsi nymfen, Hyalomma marginatum marginatum nymfen en Rhipicephalus 
bursa nymfen. Met deze teken zijn capillairvoedingsexperimenten gedaan waarbij soort, 
stadium, en voedingsstadium van de teek, bewaarmethode van het bloed en duur van de 
capillairvoeding zijn veranderd. Daarnaast is er ook een inoculatie-experiment gedaan. Er 
is voor gekozen om bij de voeding van harde teken met BTV-bloed capillairvoeding te 
gebruiken. De voornaamste reden hiervoor is dat het virus dezelfde opnameroute aflegt 
als bij natuurlijke voeding (er is sprake van orale opname). Daarnaast kan op deze manier 
een grotere hoeveelheid virus opgenomen worden dan met inoculatie. De beste resultaten 
werden behaald met capillair voeding van gedeeltelijk volgezogen R. e. evertsi nymfen 
met vers bloed. 75% van de teken nam bloed op en de gemiddelde gewichtstoename ten 
opzichte van het gewicht voor capillairvoeding was een ruime verdubbeling van gewicht 
(toename van 164,5%). 
 
Vervolgens zijn de experimenten gedaan waarbij vrouwtjes van de harde tekensoorten 
Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus bursa en Ixodes ricinus werden gevoed met 
BTV bevattend heparinebloed via een capillair. Van D. reticulatus en Ix. ricinus zijn ook 
enkele mannetjes met BTV-bloed gevoed. Bij de gebruikte tekensoorten kon BTV de 
darmbarrière passeren. Dit is de eerste barrière die arbovirussen moeten passeren. Om 
transmissie mogelijk te maken moet het virus vervolgens worden doorgegeven aan de 
larven (transovariële transmissie) of aan het volgende stadium (transstadiële transmissie), 
omdat harde teken maar 1 keer per stadium bloedzuigen op een gastheer. Er is virus 
aangetoond in het ovarium van 1 van de 3 D. reticulatus vrouwtjes (3 dagen na voeding), 
7 van de 9 Ix. ricinus vrouwtjes (6 tot 13 dagen na voeding) en 1 van de 3 R. bursa 
vrouwtjes (7 dagen na voeding). Een deel van de D. reticulatus vrouwtjes heeft eitjes 
gelegd. Vervolgens zijn de uitgekomen larven onderzocht. Al deze larven bleken negatief 
voor virus te zijn. Transovariële transmissie van BTV bij D. reticulatus lijkt dus niet 
mogelijk. Bij de mannetjes bevatte 1 van de 12 D. reticulatus (12 dagen na voeding) en 1 
van de 2 Ix. ricinus mannetjes (8 dagen na voeding) virus in de testes. Bij het Ix. ricinus 
mannetje met BTV in de testes werd ook virus in de speekselklieren aangetoond (8 dagen 
na voeding). Daarnaast werd ook bij een ander D. reticulatus mannetje virus in de 
speekselklieren gevonden (5 dagen na voeding). 
 
Er is aangetoond dat BTV de darmbarrière van teken kan passeren. Dit pleit voor een 
mogelijke rol van harde teken in de epidemiologie van blauwtong. Het BTV is echter niet 
aangetoond in de larven van D. reticulatus vrouwtjes. Hierdoor is de mogelijkheid van 
transmissie nog niet met zekerheid vast te stellen.  
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1. Introductie 

 1.1 Inleiding 
Blauwtong wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus (BTV). Het kan ernstige 
ziekteverschijnselen bij herkauwers veroorzaken. De ziekteverschijnselen beginnen met 
een koortspiek waarna eventueel andere ziekteverschijnselen kunnen ontstaan (Verwoerd 
2004). Transmissie van BTV treedt op via vectoren. Er is ook transmissie via sperma 
mogelijk (Mellor & Boorman 1995). Sinds 17 augustus 2006 komt blauwtong in 
Nederland voor. In totaal werd in 2006 op 460 bedrijven blauwtong vastgesteld. Na een 
winterperiode en voorjaar zonder gemelde besmettingen werd op 26 juli 2007 opnieuw 
een besmetting vastgesteld. Eind augustus 2007 werd ook voor het eerst officieel een 
besmetting bij een geitenbedrijf vastgesteld (Dercksen 2007a). De uitbraak breidde zich 
enorm uit en in heel Nederland werden in het jaar 2007 meer dan 6.000 bedrijven 
officieel besmet verklaard. Ter vergelijking: in totaal zijn er in 2007 in Nederland 
ongeveer 39.000 graasdierbedrijven (paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op 
agrarische bedrijven) (CBS 2008). Zowel in 2006 als in 2007 ging het om serotype 8 van 
BTV. In totaal zijn er 24 verschillende serotypen van BTV, waarvan tot 2006 alleen 
serotypen 1, 2, 4, 9 en 16 voorkwamen in Zuid Europa. Serotype 8 komt voornamelijk 
voor in Afrika, Centraal Amerika en het Caribische gebied (CVI Bluetongue). 
 
De vraag is nu hoe BTV in Nederland de winter heeft kunnen overleven. Er zijn een 
aantal mogelijke theorieën. De vectoren van BTV zijn knutten (Culicoides soorten). De 
Culicoides zijn actief bij temperaturen boven 10˚C, maar virus replicatie in het insect 
begint pas bij 15-18˚C. De optimale temperatuur voor transmissie van BTV ligt 
waarschijnlijk in de range van 27-30˚C, omdat dan de meeste vectoren lang genoeg 
overleven om minimaal één keer het virus over te brengen op een dier terwijl virus 
replicatie maximaal is (EFSA 2007). De levenscyclus van de verschillende Culicoides 
soorten is nog niet helemaal bekend, maar voor lange tijd werd aangenomen dat de knut 
overwintert in het larvale stadium. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er 
steeds nieuwe volwassen knutten opduiken gedurende de winter. Of deze kleine aantallen 
de transmissie cyclus van BTV in stand kunnen houden is niet bekend (EFSA 2007). De 
levensduur van volwassen knutten is meestal minder dan 10 tot 20 dagen, in 
uitzonderingsgevallen kunnen ze meerdere weken overleven (Mellor et al 2000, 
Takamatsu et al 2003). Toch is deze tijd nog niet lang genoeg om een hele winter te 
overleven. Transovariële transmissie van BTV in Culicoides spp. lijkt onwaarschijnlijk 
(Verwoerd 2004). White et. al. (2005) toonde echter wel sequenties van BTV 
nucleïnezuren in Culicoides sonorensis larven aan. Er is niet onderzocht of deze larven 
ook daadwerkelijk dieren konden besmetten. Wel is in eerder onderzoek aangetoond dat 
BTV nucleïnezuren in runderbloed geen schapen of Culicoides kan infecteren (White et 
al 2005).  
 
Een andere mogelijkheid zou zijn dat runderen een rol spelen als reservoir. Dit is echter 
niet waarschijnlijk omdat in een onderzoek waarbij kalveren experimenteel geïnfecteerd 
werden is gebleken dat ze maar 35 tot 49 dagen viremisch bleven (Verwoerd 2004). Uit 
andere onderzoeken blijkt dat de viremie maximaal rond de 50 dagen duurt in schapen 
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(Koumbati et al 1999) en rond de 60 tot 100 dagen in runderen (Mertens 2003). Dit is te 
kort om de knuttenvrije periode te overbruggen. Schapen zouden ook een rol kunnen 
spelen als gastheer om in te overwinteren, namelijk in de γδ T-cellen van het schaap. Het 
schaap is dan niet viremisch, maar wel seropositief (Purse et al 2005, Takamatsu et al 
2003). Daarnaast is het nog mogelijk dat het virus zich ook in andere bloedzuigende 
vectoren bevindt, bijvoorbeeld in teken.  
 
De teek Ornithodoros coriaceus kan geïnfecteerd worden met BTV na voeding van 
celculturen, kippenembryo’s en schapenbloed via een kunstmatig membraan. Daarnaast 
kan deze teek ook geïnfecteerd worden door natuurlijke infectie, dus via het voeden op 
een viremische schaap of koe. Het virus kon worden aangetoond in de hemolymfe en 
speekselklieren van de teken. Het blijkt zelfs mogelijk om het virus over te brengen op 
een koe, 42 dagen nadat de teek met BTV bevattende culturen is gevoed (Stott et al 
1985). Teken zouden mogelijk ook als vector van BTV kunnen dienen in Nederland. Dit 
zou ook een verklaring kunnen zijn voor de manier waarop BTV de winter heeft 
overleefd.  

1.1.1 Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de mogelijke rol van teken in de 
epidemiologie van blauwtong. Hiervoor zijn kunstmatige voedingssystemen voor Ixodes 
ricinus, Dermacentor reticulatus en Rhipicephalus bursa opgezet, om deze teken 
kunstmatig te kunnen voeden met BTV geïnfecteerd bloed. Zo kan bepaald worden in 
welke weefsels BTV kan voorkomen na opname van met BTV besmet bloed. Er is ook 
gekeken naar de aanwezigheid van BTV in larven van vrouwtjes die BTV-bloed hebben 
opgenomen om de mogelijkheid van transovariële transmissie te bepalen. Met behulp van 
kwantitatieve PCR technieken, welke opgezet zijn door het CVI in Lelystad, zijn 
kwantitatieve waarden van BTV in de teken vastgesteld.  

 1.2 Blauwtong 

1.2.1 Blauwtongvirus 
Blauwtong wordt veroorzaakt door een virus, het blauwtongvirus (BTV). BTV is een 
dubbelstrengs RNA virus in het genus Orbivirus van de familie Reoviridae. Een 
virusdeeltje is ongeveer 70 nm in diameter en bestaat uit een kern en kapsel. In totaal 
zitten er 7 structurele eiwitten in een virusdeeltje. Deze zijn genummerd van VP1 tot en 
met VP 7. De kern bestaat uit 5 eiwitten en het dubbelstrengs (ds) RNA genoom. Het 
kapsel bestaat uit 2 eiwitten (VP2 en VP5) die per serotype verschillen. Ze zijn essentieel 
voor het binden aan celreceptoren en om in de gastheercel te komen. In totaal zijn er 24 
serotypen van het blauwtongvirus bekend (Mellor & Boorman 1995, Verwoerd 2004). 
Daarnaast zijn er nog 3 niet-structuur eiwitten, genummerd met NS1, NS2 en NS3. Deze 
eiwitten worden geproduceerd in geïnfecteerde cellen en spelen dan waarschijnlijk een 
rol bij de vorming van de virusdeeltjes (Mertens 2003).  
 
In Nederland is virustype 8 van het virus aangetoond. Dit serotype is in 2006 in 
Nederland geïntroduceerd. Introductie van BTV van het ene gebeid in het anderen kan op 
4 manieren: bij de verplaatsing van dieren (gedomesticeerde of wilde dieren), transport 
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van dierlijke producten (sperma), via verplaatsing van geïnfecteerde vectoren (Culicoides 
spp.) via planten, dieren, vliegtuigen, schepen of door verplaatsing van de vector via de 
wind (Saegerman et al 2008).  

1.2.2 Gastheren en klinische verschijnselen 
BTV kan alle herkauwers infecteren. Ernstige ziekteverschijnselen treden echter vooral 
op bij bepaalde schapenrassen en in herten (Mellor & Boorman 1995). De klinische 
verschijnselen van blauwtong kennen een grote variabiliteit. De ziekte uit zich 
verschillend bij verschillende gastheren (er is variatie in de gevoeligheid voor de ziekte 
tussen schapenrassen en tussen individuen) en verschillende omgevingsomstandigheden. 
Zo vertonen sommige schapen geen klinische verschijnselen en ontstaan er niet altijd 
klinische verschijnselen bij gebrek aan zon- of ultraviolet licht (Verwoerd 2004).  
 
De incubatieperiode varieert onder laboratoriumomstandigheden tussen de 2 en 15 dagen. 
In de praktijk worden ongeveer 7 dagen na een vorstperiode de eerste zieke dieren gezien 
(Verwoerd 2004). Het verschil tussen de incubatieperiode in het laboratorium en in het 
veld kan komen door verschil in de wijze van infectie, verschil in serotype van het virus, 
verschil in diersoort en omgevingsomstandigheden. Het virus repliceert in 
bloedvormende organen en in de endotheelcellen van de bloedvaten. Dit lijdt tot 
stollingsproblemen (diffuse intravasale stolling) en oedemen (Dercksen 2008, Mellor & 
Boorman 1995, Mertens 2003, Verwoerd 2004). De ziekteverschijnselen beginnen met 
een koortspiek waarna eventueel andere ziekteverschijnselen kunnen ontstaan. Deze 
kunnen bestaan uit algemene verschijnselen zoals depressie en anorexie. Daarnaast 
worden vaak verschijnselen zichtbaar bij de kop, zoals neusuitvloeiing (sereus, 
mucopurulent of bloederig), overmatig speekselen, faciaal oedeem, hyperemie en 
ulceratie van de orale mucosa. De kroonrand kan ontstoken raken (coronitis) en er kan 
spierzwakte optreden wat het lopen bemoeilijkt (Verwoerd 2004). Cyanose, wat een 
blauwe tong veroorzaakt, komt maar zelden voor (Dercksen 2008). 

 
Een schaap met verschijnselen van blauwtong: 
1a.Coronitis 
1b. Hyperemie van de orale mucosa en oedeem van de lippen, tong en kop  
 
In het schaap verloopt de infectie van peracuut tot chronisch, er kan uiteindelijk sterfte 
optreden. De mortaliteit kan oplopen tot 30 procent. In peracute gevallen overlijdt een 
schaap al binnen 7 tot 9 dagen na infectie, vooral als gevolg van longoedeem en asfyxie. 
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In de meer chronische gevallen kan sterfte optreden als gevolg van een secundaire 
bacteriële pneumonie en uitputting. Herstel kan in chronische gevallen wel optreden, 
maar is soms langdurig. In de milde gevallen is het herstel vaak snel en volledig 
(Verwoerd 2004). 
 
In runderen zijn de klinische verschijnselen minder ernstig. De GD heeft in 2006 en 2007 
een aantal rundveebedrijven met klachten bezocht. Wat opviel was dat in 2006 meestal 
maar een enkel dier op een bedrijf klinische klachten had, terwijl dat in 2007 soms wel 15 
procent van de dieren tegelijk ziek was. Uiteindelijk waren in dat jaar soms tot 80 procent 
van de dieren op één bedrijf met klinische klachten. De klachten bestonden onder anderen 
uit vieze neusuitvloeiing, zwelling van de oogslijmvliezen, pijnlijk lopen door oedeem in 
de klauwen en problemen bij het melken door oedeem in de spenen. De meeste koeien 
herstelden binnen een tot vier weken (GD). Ook bij geiten zijn de verschijnselen minder 
ernstig. Ze vertonen soms koorts, een lichte zwelling van de lippen en neus, een rode, 
warme uier en een melkproductiedaling (Dercksen 2007a, Dercksen 2008). De viremie 
duurt maximaal rond de 50 dagen in schapen en rond de 60 tot 100 dagen in runderen 
(Mertens 2003).  

1.2.3 Diagnostiek 
De klinische diagnose blauwtong kan gesteld worden op basis van de verschijnselen, 
waarbij sectie de bevindingen kan ondersteunen (GD). De diagnose kan bevestigd 
worden door het aantonen van het virus zelf of antistoffen tegen het virus. Voor het 
aantonen van het virus zijn er twee tests: een Polymerase Chain Reaction en virusisolatie. 
Bij de Polymerase Chain Reaction (PCR) kan het DNA van het NS3 eiwit van het virus 
worden aangetoond. Bloed-, orgaan- (lymfeknopen, milt) en tekenmonsters zijn geschikt 
voor PCR. Een variant op een gewone PCR is Reverse Transcriptase Real Time 
Polymerase Chain Reaction (RRT-PCR), bij deze methode kan een kwantitatieve 
weergave gegeven worden van het aantal virusdeeltjes. Bij virusisolatie wordt het virus 
geïsoleerd in geëmbyroneerde kippeneieren of op celculturen (VERO cellen). Eventueel 
kan het virus ook worden geïsoleerd in schapen. Voor het aantonen van antistoffen in 
bloed is ELISA geschikt (CVI).  

1.2.4 Therapie 
Als een dier eenmaal ziek is, is er geen therapie tegen het BTV. De behandeling is dus 
gericht op pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van secundaire 
bacteriële infecties. Ernstige acute ontstekingen en oedeem kunnen eenmalig behandeld 
worden met corticosteroïden (dexamethason). Daarnaast kunnen NSAID’s gebruikt 
worden voor zowel pijnstilling als ontstekingsremming. Antibiotica kunnen secundaire 
bacteriële infecties voorkomen en behandelen. Zonlicht kan de symptomen verergeren, de 
dieren kunnen dus het beste binnen worden gehuisvest. Daarnaast is een goede 
verzorging met regelmatig schoon drinkwater en smakelijk voedsel, een goede ligplaats 
en beschutting belangrijk (Dercksen 2007b).  

1.2.5 Preventie 
Veehouders kunnen de kans op een BTV-infectie bij hun dieren verkleinen door het 
contact met knutten zoveel mogelijk te voorkomen. De dieren moeten ’s avonds en ’s 
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nachts opgestald worden en behandeld worden met insecticiden (GD). Daarnaast is het nu 
ook in Nederland toegestaan om dieren te vaccineren tegen BTV serotype 8. Minister 
Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dierenartsen geadviseerd om 
runderen rond de inseminatiedatum, fokrammen, lammeren en fokschapen en –geiten als 
eerste te vaccineren. De vrijwillige vaccinatie zal in mei 2008 starten. Dit advies is 
voornamelijk gericht op het beperken van de economische schade en het bevorderen van 
dierenwelzijn (MinLNV 2008). De vaccinatie is op basis van een geïnactiveerd virus. Dit 
moet 1 keer worden toegediend bij schapen en 2 keer bij runderen. De dieren zijn vanaf 3 
weken na vaccinatie immuun, maar moeten het jaar erop wel weer opnieuw gevaccineerd 
worden (Intervet 2008).  

 1.3 Bekende vectoren 
De knut is tot nu toe de enige bekende vector van blauwtongvirus. De Culicoides hoort 
tot de orde van de Diptera en de familie van de Ceratopogonidae. Het zijn kleine bijtende 
vliegjes van 1-3 mm groot. Wereldwijd zijn er rond de 32 Culicoides sp. die een 
mogelijke rol spelen in de transmissie van BTV (EFSA 2007). In Noord-Europa worden 
C. scoticus, C. obsoletus en C. dewulfi als belangrijkste vector gezien. Dit is aangetoond 
op basis van positieve PCR-resultaten van deze knutten voor BTV (EFSA 2007, 
MinLNV 2007, Saegerman et al 2008). Daarnaast is recent ook BTV in C. chiopterus 
aangetoond met behulp van PCR. Dus ook deze knut kan mogelijk als vector dienen in 
onder anderen Nederland (Dijkstra et al 2008). De efficiëntie van virustransmissie wordt 
beïnvloedt door de bijt- en overlevingsratio van de knut, het serotype van het virus en de 
omgevingstemperatuur. De bijt- en overlevingsratio en de temperatuur variëren 
gedurende het jaar en per locatie. Dit betekent dat de efficiëntie van virustransmissie door 
de vector ook varieert afhankelijk van plaats en tijd (EFSA 2007).  
 
De levenscyclus van Culicoides bestaat uit ei, vier larvale stadia, pop en adult. De vier 
larvale stadia duren afhankelijk van de soort en de omgevingstemperatuur 4 tot 5 dagen 
tot meerdere weken. Ook de duur van het popstadium is afhankelijk van temperatuur en 
soort, en kan van 2 tot 3 dagen tot 3 tot 4 weken duren. Alleen adulte vrouwtjes zuigen 
bloed, daarna vindt ovipositie plaats. Ze leven voor minder dan 10 tot 20 dagen, in 
uitzonderingsgevallen meerdere weken (Mellor et al 2000, Takamatsu et al 2003). Ze 
kunnen meerdere keren bloed opnemen. De tussentijd tussen twee bloedmaaltijden is 
ongeveer 4 dagen (Birley 1982).  
 
Wanneer Culicoides eenmaal geïnfecteerd zijn met BTV via het voeden op een 
geïnfecteerde herkauwer, dan zijn ze levenslang geïnfecteerd. De infectie in de 
herkauwer daarentegen, is maar tijdelijk. Bij gebrek aan een vector persisteert het virus 
ook niet op een geografische locatie. De transmissie van BTV in knutten kan als volgt 
worden beschreven: BTV wordt opgenomen door een volwassen vrouwtje tijdens het 
bloedzuigen op een viremische gastheer. Het virus komt terecht in het achterste deel van 
de middendarm van het insect, samen met de opgenomen bloedmaaltijd. Gaat het om een 
geschikte vector van BTV, dan kan het virus aan de cellen van de darmwand aanhechten 
en zich naar het cytoplasma van de cel verplaatsen. Hier vindt vervolgens replicatie 
plaats. De nieuwe gerepliceerde virusdeeltjes komen in de hemolymfe terecht. 
Vervolgens infecteren ze andere organen, zoals het vetlichaam, de zenuwcellen en de 
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speekselklieren. In de speekselklieren vindt voor de tweede keer replicatie plaats, waarna 
deze nieuwe virusdeeltjes in het speeksel terechtkomen. Ze kunnen dan bij een volgende 
beet worden overgebracht op een gastheer (EFSA 2007).  

 
Figuur 2a. De transmissie van BTV via de vector 
Figuur 2b. De levenscyclus van Culicoides 
 
De transmissie is zo efficiënt dat de beet van een enkele knut al tot infectie van de 
gastheer kan lijden. Andersom lijdt nog minder dan 2 % van de insectenbeten bij een 
viremisch dier tot infectie van de knut, zelfs niet bij hoge virustiters. Er treedt dan geen 
orale transmissie op, omdat het virus niet kan repliceren in de speekselklieren. Verticale 
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transmissie is waarschijnlijk niet mogelijk (Verwoerd 2004), hoewel het wel mogelijk 
was om BTV RNA segment sequenties uit larven te isoleren van een BTV-endemische 
site in Colorado, USA (White et al 2005). Dit kan op de mogelijkheid van transovariële 
transmissie wijzen (EFSA 2007).  

 1.4 Teken en BTV 

1.4.1 Arbovirussen 
Arbovirussen (arthropod-borne viruses) worden, zoals de naam al zegt, overgebracht 
door o.a. insecten en teken. Slecht 10% van de tekensoorten (harde en zachte teken) 
kunnen virussen overbrengen, omdat de virus-teek-gastheer relaties erg specifiek zijn. 
Met uitzondering van African swine fever virus, zijn alle van de door teken 
overgebrachte virussen, RNA virussen (Labuda & Nuttall 2004). 
 
Teken kunnen niet alleen als vector, maar ook als reservoir dienen van verschillende 
virussen. Door hun relatieve lange levensduur (vaak meerdere jaren), zijn ze in staat om 
virussen over een langere periode over te brengen op gastheren dan andere bloedzuigende 
arthropoden (Hoogstraal 1973). De levenscyclus van Ixodes ricinus bijvoorbeeld, duurt 
twee tot drie jaar, waarbij de teek niet meer dan ongeveer drie weken op drie 
verschillende gastheren zit (Jongejan 2001). Andere teken, zoals Dermacentor spp. 
voltooien een generatie per jaar (Labuda & Nuttall 2004). Alle stadia van D. reticulatus 
kunnen overwinteren (Zahler 1995).  
 
Virussen die maanden tot jaren in teken kunnen overleven hebben een veel grotere kans 
om ongeïnfecteerde dieren te kunnen infecteren, dan virussen die dit niet kunnen. 
Daarnaast voeden verschillende stadia teken ook vaak op verschillende gastheren, dit 
vergroot de gastheerrange van de virussen (Hoogstraal 1973). Zo zijn de meeste in 
Europa voorkomende tekensoorten Ixodes spp., Rhipicephalus spp. en Dermacentor spp. 
drie-gastherig. Dit betekent dat de larven, nymfen en adulten allemaal op een andere 
gastheer voeden. Tussendoor leven ze in de vegetatie (Labuda & Nuttall 2004). Een 
uitzondering hierop vormt Rhipicephalus bursa, deze teek is twee-gastherig (Estrada-
Pena 2004).  
 

Figuur 3a. Levenscyclus van een twee-gastherige teek, in dit voorbeeld Rhipicephalus evertsi 
Figuur 3b. Levenscyclus van een drie-gastherige teek, in dit voorbeeld Dermacentor andersoni 
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Een extra mogelijkheid voor een virus om zoveel mogelijk gastheren te infecteren is, 
naast het overleven in verschillende stadia, verticale transmissie in de teek. Dit wordt ook 
wel transovariële transmissie genoemd. Het virus van het geïnfecteerde vrouwtje wordt 
dan overgebracht op de eieren en uiteindelijk op de larven die hieruit komen (Labuda & 
Nuttall 2004).  
 
Daarnaast is ook nog co-feeding mogelijk. Dit betekent dat geïnfecteerde en niet-
geïnfecteerde teken tegelijkertijd op een gastheer voeden en dan elkaar kunnen besmetten 
met pathogenen, zonder dat de gastheer een (waarneembare) viremie ontwikkelt (Jones et 
al 1989, Jones 1992). 
 
Teken hechten zich voor een bloedmaaltijd aan de gastheer met hun hypostoom. Harde 
teken maken met speeksel cement, dit is een rubberachtig materiaal om het contact met 
de gastheer verstevigen (Sonenshine 1991). Verder bevat het speeksel van teken nog 
farmacologisch actieve stoffen die een anti-haemostatische, vasodilaterende, anti-
inflammatoire en immunosuppressieve werking hebben (Labuda & Nuttall 2004, 
Sonenshine 1991). De manier waarop teken, die geïnfecteerd zijn met virus, het virus 
kunnen overbrengen op de gastheer is ook via het speeksel (Hoogstraal 1973, Labuda & 
Nuttall 2004). De eigenschappen van het speeksel hebben waarschijnlijk ook een effect 
op de transmissie van virussen. In een onderzoek zijn teken gevoed op een cavia die 
geïnoculeerd was met Thogoto virus en speekselklieren van teken. Een andere groep 
teken is gevoed op een cavia die geïnoculeerd was met alleen Thogoto virus. De teken die 
op het dier waren gevoed die ook met speekselklieren was geïnoculeerd, hadden 10 keer 
zoveel virus opgenomen. In de speekselklieren van teken zit dus een stof die de opname 
van Thogoto virus bevorderd, deze stof is Saliva-activated transmission (SAT) genoemd. 
Het beste resultaat werd behaald met speekselklieren van ongeïnfecteerde teken die 6 
dagen op een dier hadden gevoed. Dit verklaart ook waarom de opname van Thogoto 
virus door teken groter is tijdens co-feeding dan wanneer een teek alleen op een dier zit 
(Jones et al 1989, Jones 1992). 
 
Bij Crimean-Congo haemorrhagic fever virus is onderzoek gedaan naar de virustiters in 
de teek voor en na voeding. De teken zijn hiervoor geïnoculeerd met het virus. Er werd 
aangetoond dat er replicatie optrad in zowel de nymfen als de adulten. Werd een 
volgezogen nymf geïnfecteerd, dan was het virus ook nog te vinden in de adult na 
vervellen. De hoogste virustiter werd gevonden bij hierna volgezogen vrouwtjes, iets 
minder bij mannetjes. Ongevoede volwassen teken hadden een lage virustiter. Bij 
inoculatie van ongevoede adulten werden vergelijkbare waarden gevonden, dus de 
hoogste virustiter bij adulten die hierna mochten voeden en lagere waarden bij ongevoede 
adulten (Okorie 1980).  
 
Naast de hoogte van de virustiter in de teek, is ook het moment waarop het virus zich in 
de speekselklieren van de teek bevindt van belang. Dit geeft namelijk aan wat de 
veiligheidsmarge is waarbinnen je een vastzittende teek nog van een dier af kan halen, 
zonder dat het dier wordt geïnfecteerd. Bij Rhipicephalus appendiculatus is aangetoond 
dat het Thogotovirus niet bij het begin van de voeding in de speekselklieren te vinden 
was, maar wel na enkele dagen. Hoe langer de teek blijft zitten, hoe groter de kans dat het 
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virus zich in de speekselklieren bevindt en dus dat het virus via het speeksel op de 
gastheer wordt overgebracht (Kaufman & Nuttall 2003).  

1.4.2 Teken met orbivirussen 
BTV hoort bij het genus van de orbivirussen. Er zijn tot nu toe 60 orbivirussen 
geïdentificeerd die door teken kunnen worden overgebracht. Veel van deze virussen zijn 
varianten van Great Island virus (vroeger in de Kemerovo serogroep), die overgebracht 
worden door Ixodidae op zeevogels. Ten minste 40 virussen zijn geïsoleerd uit Ixodes 
uriae. Hoewel het virus en de varianten hiervan vooral voorkomen in zeevogel kolonies, 
duidt het voorkomen van antilichamen in zoogdieren (waaronder de mens), die dicht bij 
deze kolonies leven, en het vinden van I. uriae op ‘land’ vogels, erop dat uitbreiding van 
de normale range mogelijk is (Labuda & Nuttall 2004).  
 
Daarnaast horen Colorado Tick Fever en Eyach virus tot de orbivirussen die door teken 
kunnen worden overgebracht. Het virus dat Colorado Tick Fever (CTF) veroorzaakt 
wordt overgebracht door Dermacentor andersoni, maar is ook gevonden in D. albipictus, 
D. parumapterus en Haemaphysalis leporispalustris. Het virus kan naast kleine 
knaagdieren, konijnen, hazen, carnivoren en hoefdieren ook de mens infecteren. Van dit 
virus is bekend dat het transstadieel kan worden overgebracht in teken. Transovariële 
transmissie is echter niet mogelijk (Sonenshine 1993).  

1.4.3 Teken waarin BTV is aangetoond 
In Guinea zijn van 1978 tot 1985 45.416 Amblyomma variegatum teken verzameld. Uit 7 
van deze teken kon BTV worden geïsoleerd (Konstantinov 1990). Dit zegt nog niets over 
de mogelijkheid van transmissie. Een onderzoek van Stott et al. geeft wel aanwijzingen 
voor deze mogelijkheid. Hierbij werd de teek Ornithodoros coriaceus geïnfecteerd met 
BTV via voeding van celculturen via een kunstmatig membraan. Vervolgens werden deze 
teken 42 dagen later op een koe gezet. Vijf dagen nadat de teken zich volgezogen hadden 
op het rund was virusisolatie uit bloed mogelijk. Virus bleef in het bloed aanwezig tot 42 
dagen na de tekenbeten. Eenentwintig dagen na de tekenbeten konden ook antilichamen 
tegen BTV in het runderbloed worden aangetoond (Stott et al 1985). 

 1.5 Gebruikte tekensoorten 
In dit onderzoek zijn voor de eerste experimenten de harde teken Dermacentor 
reticulatus, Rhipicephalus evertsi evertsi, Hyalomma marginatum marginatum en 
Rhipicephalus bursa gebruikt. Voor de kunstmatige voeding met BTV zijn de harde 
teken Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus en Rhipicephalus bursa gebruikt. De 
verschillen tussen harde (Ixodidae) en zachte (Argasidae) teken zijn in de volgende tabel 
weergegeven. 
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Tabel 1. Verschillen tussen harde en zachte teken (Estrada-Pena 2004).  
 
Er is voor D. reticulatus en Ix. ricinus gekozen, omdat dit de meest voorkomende 
tekensoorten zijn in Nederland (Bodaan 2007). R. bursa komt niet in Nederland voor, 
maar is wel een veel voorkomende teek op schapen en runderen in Zuid-Europa (Estrada-
Pena 2004).  

1.5.1 Dermacentor reticulatus 
Dermacentor sp. zijn middelgrote teken met relatief korte monddelen. Het is een drie-
gastherige teek. Gastheren zijn honden en andere middelgrote carnivoren, schapen, 
runderen en paarden. De teek leeft in open gebieden met een koud en nat klimaat 
(Estrada-Pena 2004). In Nederland is deze teek gevonden in Zeeland (St. Philipsland, 
Slikken van de Heen en de Piet), in St. Maartenszee in Noord-Holland en in de Maashorst 
en Dintelse Gorzen in Noord-Brabant (Bodaan 2007). 

1.5.2 Ixodes ricinus 
Dit zijn kleine teken met lange monddelen. Ixodes sp. hebben geen ogen. Ixodes ricinus 
wordt ook wel ‘schapenteek’ genoemd, maar kan op veel verschillende gastheren 
voorkomen. Hierbij horen kleine zogdieren, vogels en hagedissen (vooral voor de larven 
en nymfen) en herkauwers, honden, katten en mensen (vooral voor de adulten). Ze zijn 
telotroop, dit betekend dat larven en nymfen op de gastheren van adulten kunnen voeden, 
maar ook op andere gastheren. Ook dit is een drie-gastherige teek Deze teek leeft in 
beboste gebieden met een nat klimaat (Estrada-Pena 2004, Jongejan 2001). Van alle in 
Nederland voorkomende tekensoorten, komt deze soort het meeste voor (Bodaan 2007, 
Jongejan 2001).  

1.5.3 Rhipicephalus bursa 
Rhipicephalus sp. zijn middelgroot, ze zitten qua grootte tussen Ixodes sp. en 
Dermacentor sp. in. Ze hebben ogen en korte monddelen. Deze soort is monotroop. De 
larven en nymfen zitten op dezelfde gastheren als de adult. Gastheren zijn meestal 
herkauwers of paarden. R. bursa is twee-gastherig, de larven blijven nadat ze zijn 
volgezogen op de gastheer zitten, vervellen dan tot nymfen en zuigen zich weer vast. Als 
de nymfen volgezogen zijn verlaten ze de gastheer en gaan pas als adult op een (andere) 

Eigenschap Harde teek Zachte teek 
Lichaamsgrootte Klein Groot 

Positie monddelen Anterior Ventraal 
Pulvulli (zuignapjes) Wel Niet 

Scutum Wel Niet 
Ogen (Meestal) wel (Meestal) niet 

Duur van de voeding Meerdere dagen Enkele uren 
Vervellen Na elke bloedmaaltijd (Soms) zonder 

bloedmaaltijd (larven) 
Na meerdere 

bloedmaaltijden (nymfen) 
Ovipositie 1 keer, veel kleine eieren Meerdere keren, grotere 

eieren 
Concentratie bloedmaaltijd Tijdens de voeding via 

monddelen 
Na de voeding via 

coxaalklieren 
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gastheer zitten (Estrada-Pena 2004). Deze teek komt niet in Nederland voor, maar wel in 
de mediterrane landen van Europa, ze zijn goed aangepast aan het mediterrane klimaat 
(Bodaan 2007, Estrada-Pena 2004). 
 

1.6 Anatomie van teken 

1.6.1 Cuticula 
De cuticula bestaat uit 2 delen, namelijk de epicuticula met daarbinnen de dikkere 
procuticula. Hieronder bevind zich nog een dun laagje epidermis. De epicuticula wordt 
vervangen als de teek verveld. De procuticula bestaat uit eiwit en chitine. In zachte teken 
is deze laag relatief uniform van samenstelling, maar bij harde teken is de buitenste laag 
van de procuticula plaatselijk gesclerotiseerd, bijvoorbeeld bij het scutum. Hier is de 
procuticula een harde, maar flexibele laag. Dit komt doordat de eiwitten hier zo zijn 
gerangschikt dat een stevig geheel gevormd wordt. Deze eiwitten worden ook wel 
sclerotine genoemd. Het uitharden van de procuticula treedt snel na het vervellen op, 
waarbij de teek ook donkerder wordt (Sonenshine 1991). 
 
De procuticula neemt tijdens de eerste dagen van voeden snel toe in omvang bij harde 
teken en bij de larven van zachte teken. Dit komt doordat de epidermiscellen dan snel 
nieuwe procuticula produceren. Tijdens het laatste deel van de voeding, waarbij de teek 
het snelste in omvang toeneemt, treedt weinig groei van cuticula op. Blijkbaar rekt het 
later alleen nog uit, zodat er toch nog genoeg ruimte ontstaat. Bij zachte teken wordt er 
helemaal geen extra cuticula gevormd tijdens het voeden. De cuticula bevat zoveel rek, 
dat hij 3-5 keer zo groot kan worden tijdens de snelle bloedmaaltijd (Sonenshine 1991). 
 
Doordat de lichaamswand eerst moet groeien voordat de teek kan uitzetten, duurt het 
voeden van harde teken langer dan bij zachte teken. Larven doen gemiddeld 3-5 dagen 
over een bloedmaaltijd, nymfen 4 tot 8 dagen en vrouwtjes 5 tot 20 dagen. De meeste 
volwassen mannetjes zuigen ook bloed, maar ze zetten niet zoveel uit. Zachte teken 
voeden daarentegen maar enkele uren. Ze nemen vaker kleinere bloedmaaltijden op 
tijdens een levensstadium (Estrada-Pena 2004).  
 
De epidermis bestaat bij nuchtere teken uit een enkel laagje cellen. Tijdens het voeden en 
vervellen groeit deze cellaag, waarbij een deel van de cellen deelt, de andere cellen 
groeien tot 3 tot 4 keer hun eigen grootte (Sonenshine 1991)..  
 
1.6.1.1 Vervellen 
Het vervellen wordt gereguleerd door hormonen. De epidermiscellen gaan na het voeden 
een nieuwe cuticula produceren. Er wordt eerst een nieuwe epicuticula gevormd. Dit 
gebeurd in kleine stukjes, die later fuseren tot een geheel. De epidermiscellen maken een 
ook een vloeistof die ervoor zorgt dat de oude cuticula verteerd en geresorbeerd wordt. 
Vervolgens laat de epidermis los van de oude cuticula en dan wordt ook de procuticula 
gevormd. De oude procuticula wordt helemaal verteerd totdat alleen nog de oude 
epicuticula over is. Deze barst open en de teek is verveld (Sonenshine 1991).  
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1.6.2 Lichaam van de teek 
Het lichaam van de teek bestaat uit een lichaamsholte, de hemocoel, waarin de weefsels 
zich bevinden in de hemolymfe (lichaamsvloeistof). In deze lichaamsholte bevinden zich 
ook alle spieren die bevestigd zijn aan het exoskelet (de cuticula). De teek heeft o.a. 
spieren om zijn poten (coxae) en bepaalde monddelen (chelicerae) te bewegen. Daarnaast 
hebben nymfen en adulten nog een complex tracheasysteem, dat zuurstof naar alle 
lichaamsorganen transporteert. Verder bevinden zich nog zenuwen, een digestiestelsel en 
geslachtsorganen in de hemocoel (Sonenshine 1991).  
 
1.6.2.1 Digestiestelsel 
Het digestiestelsel is opgedeeld in 3 delen, namelijk de voordarm, middendarm en 
achterdarm. Het is helemaal gespecialiseerd in het verkrijgen en verteren van bloed 
(Sonenshine 1991). De monddelen bestaan uit gepaarde palpen, een hypostoom en de 
gepaarde chelicerae, die zich in schedes in het hypostoom bevinden. In zachte teken 
bevinden de monddelen zich op het ventrale oppervlak van de volwassen teken, bij harde 
teken zitten ze aan de anteriore zijde. De palpen bestaan elk uit 4 delen, die articles 
worden genoemd (Estrada-Pena 2004).  
 
Het doorbreken van de huid vindt plaats met behulp van de chelicerea, welke fungeren 
als mesjes om de huid open te snijden. Als de huid eenmaal stuk is plaatst de teek het 
hypostoom in de wond. Speeksel van de teek bevordert de voeding. De pharynx zuigt het 
bloed via de monddelen op naar het preorale kanaal. Dit preorale kanaal komt ter hoogte 
van de basis van het capitulum uit in de mond. Vervolgens gaat het bloed verder naar de 
pharynx, wat bestaat uit een kleppensysteem om regurgiteren tegen te gaan tijdens het 
uitspugen van speeksel. De pharynx gaat over in de oesophagus. Ter hoogte van de 
overgang van oesophagus naar middendarm bevindt zich een spier die de middendarm 
kan afsluiten, dit voorkomt ook regurgitatie van de bloedmaaltijd (Sonenshine 1991).  
 
In de volgezogen teek is de middendarm het grootste orgaan. Het bestaat uit een centrale 
ventriculus (maag) en meerdere caeca (blindeindigende darmdelen). De erytrocyten 
worden in het darmlumen verteerd, waarna de rest van de digestie in de cellen van de 
darmwand plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot andere bloedetende arthropoden, waarbij 
het grootste deel van de digestie in het darmlumen plaatsvindt. Pathogenen moeten bij 
deze laatste vorm van digestie zich zo snel mogelijk in de darmcellen verplaatsen, om aan 
de afweer van de gastheer te ontsnappen. Omdat bij teken ook een deel van de digestie in 
de cellen plaatsvindt, kunnen pathogenen ook nog in de cellen verteerd worden 
(Sonenshine 1991).  
 
Na de middendarm gaat de darminhoud naar de rectale zak. De overgang tussen de 
rectale zak en de middendarm wordt gevormd door een sfincter, om terugstromen van 
reststoffen uit de rectale zak naar de darm tegen te gaan. Naast de resten uit de darm, 
komt ook de inhoud uit de buizen van Malpighi in de rectale zak terecht (Sonenshine 
1991).  
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1.6.2.2 Speekselklieren 
Teken hebben gepaarde speekselklieren die zich aan de laterale zijde in de hemocoel 
bevinden. De afvoergangen van beide speekselklieren fuseren in het salivarium wat weer 
uitmondt in het preorale kanaal. Tijdens de voeding nemen de speekselklieren in omvang 
toe, na het voeden degenereren ze (Sonenshine 1991).  
 
 
1.6.2.3 Buizen van Malpighi 
Teken hebben gepaarde buizen van malpighi. Dit zijn twee lange dunne buisjes die voor 
de afbraak van stikstofhoudende afvalstoffen zorgen. Deze stoffen worden grotendeels 
omgezet in guaninekristallen die worden uitgescheiden in de rectale zak (Sonenshine 
1991).  
 
1.6.2.4 Ovarium, oviduct en uterus 
Vrouwtjes hebben een ovarium, gepaarde oviducten en een uterus. In het ovarium 
bevinden zich de oöcyten (Sonenshine 1991). 
 
1.6.2.5 Testes en accessoire geslachtsklier 
Mannetjes hebben een gepaarde testis en een geslachtsklier (Sonenshine 1991).  
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2. Kunstmatige voeding en infectie 

 2.1 Inleiding 
De natuurlijke infectie van teken op dieren stuit op ethische (verminderd dierenwelzijn) 
en praktische (minder controleerbare omstandigheden) bezwaren. Vandaar dat ervoor is 
gekozen om de teken op een kunstmatige manier te infecteren met BTV. Om teken 
kunstmatig te kunnen infecteren met een pathogeen zijn verschillende methoden in de 
literatuur beschreven. Enkele van deze methoden, die ook in dit onderzoek zijn gebruikt, 
zullen nu kort besproken worden. Wil men een indicatie krijgen van de hoeveelheid 
vloeistof met pathogenen die de teek heeft opgenomen, dan kan men de teek voor en na 
de voeding wegen. Voor Ehrlichia chaffeensis is aangetoond dat de gewichtstoename van 
teken gecorreleerd is aan het opgenomen vloeistofvolume en de opgenomen hoeveelheid 
pathogeen (Rechav et al 1999). Het doel van dit deel van het onderzoek is om op basis 
van de resultaten een geschikte methode vast te stellen voor het voeden van harde teken 
met BTV geïnfecteerd bloed.  

2.1.1 Inoculatie   
Bij deze vorm van kunstmatige infectie wordt het pathogeen met behulp van een zeer 
kleine naald in de teek geïnjecteerd. Men moet hierbij denken aan een naald ter grote van 
27 (0.19 mm) (Rechav et al 1999) tot 30 gauge (0.14 mm) (Kocan et al 1986). De 
injectieplaats verschilt bij de verschillende methoden. Men kan de naald percutaan 
inbrengen (Jongejan et al 1980). Na de injectie kan er door de gemaakte opening in de 
cuticula nog wat injectievloeistof en inwendig weefsel van de teek naar buiten komen. De 
wond herstelt echter zeer snel via natuurlijke wondgenezing (Kocan et al 1986). De 
opening in de cuticula kan bijvoorbeeld gemaakt worden in het alloscutum (het dorsale 
deel van de teek dat kan uitzetten tijdens de voeding) (Rechav et al 1999, Rehacek et al 
1994, Walker 1979) of via het membraan tussen de coxa en de trochanter van het pootje 
(Turell et al 1997). Het is bij de percutane methode niet altijd duidelijk of de 
geïnjecteerde vloeistof in de darm of de hemocoel van de teek terecht komt (Kocan et al 
1986). Daarnaast is het ook mogelijk om vloeistoffen via de anus in de rectale zak te 
injecteren (Pollack 1991, Weyer 1948) Het is hierbij mogelijk om de vloeistof alleen in 
de darmen te injecteren. (Pollack 1991).  
 
Nuchtere teken die via inoculatie vloeistof krijgen toegediend, kunnen niet zo groot 
worden als fysiologische volgezogen teken, omdat hiervoor grote anatomische en 
fysiologische veranderingen in de teek moeten plaatsvinden. Dit duurt veel langer dan de 
tijd die nodig is om de teken te injecteren (Pollack 1991).  

2.1.2 Capillairvoeding 
Bij deze methode om teken kunstmatig te voeden wordt een capillair over de monddelen 
van de teek geplaatst. Dit kan alleen over het hypostoom (Burgdorfer 1957, Matsumoto et 
al 2005, Rechav et al 1999), maar ook met één of beide palpen in het capillair (Booth 
1991). De vloeistof die de teek moet opnemen bevindt zich in het capillair. De teek moet 
de vloeistof zelf uit het capillair opnemen. De teken kunnen eerst op een dier geplaatst 
worden en vervolgens als ze gedeeltelijk volgezogen zijn met de capillair worden gevoed  
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(Inokuma & Kemp 1998). Ze kunnen ook meteen met een capillair worden gevoed en 
eventueel daarna nog op een dier geplaatst worden (Booth 1991, Burgdorfer 1957, Gern 
1990, Rechav et al 1999). Matsumoto et. al. (2005) plaatste adulte vrouwtjes eerst op een 
konijn totdat ze gedeeltelijk volgezogen waren. Daarna werden ze 24 uur met een 
capillair gevoed en vervolgens weer op een konijn geplaatst.  

 2.2 Materiaal en methode 

2.2.1 Teken 
Er zijn Dermacentor reticulatus gebruikt die uit de vegetatie gehaald zijn in de Dintelse 
Gorzen, dit is een natuurgebied in Noord-Brabant. Daarnaast zijn er nog Rhipicephalus 
evertsi evertsi nymfen, Hyalomma marginatum marginatum nymfen en Rhipicephalus 
bursa nymfen gebruikt. Deze komen uit de kolonie van het Utrecht Centrum voor Teken-
gebonden Ziekten.   

2.2.2 Capillairvoeding 
De dunne capillairen zijn gemaakt van glazen pasteurpipetten met behulp van verhitting. 
Het uiteinde van het capillair werd op de gewenste dikte, passend bij de grootte van de 
monddelen van de teek, doorgesneden. De scherpe randjes werden ook met een mesje 
verwijderd. Vervolgens is de capillair over het hypostoom geplaatst bij volwassen teken 
en over het hypostoom en 1 palp bij de nymfen. De teken zijn gevoed met heparinebloed 
van een rund. Gekoeld en ingevroren bloed is eerst tot 36ºC verwarmd in een waterbad. 
Nadat het bloed in het capillair is gespoten wordt het capillair met behulp van een klein 
beetje secondelijm (actieve stof: cyanoacrylaat) aan de teek gelijmd. De uiteinden van de 
capillairen zijn op een stukje klei boven de monddelen van de teek geplaatst om zo de 
stroom van bloed naar de teek toe te bevorderen. Op een objectglaasje, waarop 
dubbelzijdig plakkende tape is bevestigd, is de teek met autoclaaftape bevestigd. 
Vervolgens zijn de teken overnacht (+/- 18 uur) in een stoof bij 37°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 85% geplaatst. Daarna is het capillair met de lijm en bloedresten 
verwijderd en zijn de teken in een stoof bij 27°C en dezelfde luchtvochtigheid geplaatst. 
Er zijn 9 verschillende experimenten met capillairvoeding gedaan. Soort, stadium, en 
voedingsstadium van de teek, bewaarmethode van het bloed en duur van de 
capillairvoeding zijn veranderd in de verschillende experimenten. 
Experiment 1. 11 nuchtere adulte Dermacentor reticulatus vrouwtjes zijn gevoed met  
gekoeld (4°C) bloed. 
Experiment 2. 5 adulte Dermacentor reticulatus vrouwtjes en 2 adulte Dermacentor 
reticulatus mannetjes hebben eerst 6 dagen op een rund kunnen voeden. Vervolgens zijn 
ze voorzichtig met een pincet van het rund afgehaald en zijn ze met een capillair gevoed 
met gekoeld bloed. 
Experiment 3. 3 adulte Dermacentor reticulatus vrouwtjes en 6 adulte Dermacentor 
reticulatus mannetjes hebben eerst op een rund kunnen voeden. Op de 7e dag zijn ze van 
het rund afgehaald en met een capillair gevoed met ingevroren bloed. 
Experiment 4. 7 Rhipicephalus evertsi evertsi nymfen zijn na 14 dagen gedeeltelijk 
volgezogen van een konijn afgehaald. Ze zijn met een capillair met ingevroren bloed 
gevoed. 
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Experiment 5. 8 Rhipicephalus evertsi evertsi nymfen zijn na 15 dagen voeden op een 
konijn verwijderd. Ze zijn 2 dagen met een capillair gevoed met vers bloed.  
Experiment 6. 12 Dermacentor reticulatus nymfen zijn gedeeltelijk volgezogen na 6 
dagen voeden op een konijn. Ze zijn gevoed met ingevroren bloed. 
Experiment 7. 7 Dermacentor reticulatus nymfen zijn gevoed met vers bloed na 
natuurlijke voeding van 7 dagen op een konijn. 
Experiment 8. 13 gedeeltelijk volgezogen Rhipicephalus bursa nymfen zijn na natuurlijke 
voeding op een konijn gevoed met ingevroren bloed. 
Experiment 9. 10 gedeeltelijk volgezogen Rhipicephalus bursa nymfen zijn na natuurlijke 
voeding op een konijn gevoed met vers bloed. 

2.2.3 Inoculatie 
12 nuchtere adulte Dermacentor reticulatus vrouwtjes en 1 mannetje zijn met de dorsale 
zijde naar beneden op een objectglaasje geplakt met behulp van dubbelzijdig plakkende 
tape. Vervolgens is aan de ventrale zijde posterior een opening in de cuticula gemaakt 
met een 27- gauge naald. Daarna wordt de teek geïnjecteerd met een 30-gauge naald met 
1 microliter PBS (zoutoplossing gebufferd met fosfaat). De spuit is bevestigd in een 
MicroSyringe Pump Controller om kleine hoeveelheden nauwkeurig te kunnen 
injecteren. Na de injectie werden de teken in potjes gestopt en in een stoof geplaatst bij 
27ºC en 85% relatieve luchtvochtigheid. Vervolgens is gekeken naar hoeveel teken nog 
leefden na 5 dagen ten opzichte van een controle groep die op dezelfde dag uit de 
vegetatie was gehaald als de geïnoculeerde teken (controlegroep).  

 2.3 Resultaten 

2.3.1 Capillairvoeding 
Elke teek is voor en na capillairvoeding gewogen. Tijdens het verwijderen van het 
capillair en de lijmresten raakten soms het hypostoom, de palpen of het lichaam van de 
teek beschadigt. In een enkel geval in een dusdanige mate dat de teek het niet overleefde.  
 
Experi
ment 

Teken soort 
en stadium 

Voedingssta
dium 

Opslag bloed Percentage 
teken met 

gewichtstoena
me t.o.v. 

totaal aantal 
gevoede teken 

Gemiddelde 
percentage  

gewichtstoename 
per teek t.o.v. 
gewicht voor 

capillairvoeding 
1 D. reticulatus 

adult 
Nuchter Gekoeld (4ºC) 54.5 % (6/11) 13.1 % 

2 D. reticulatus 
adult 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Gekoeld (4ºC) 57.1 % (5/7) 45.8 % 

3 D. reticulatus 
adult 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Ingevroren 18.2 % (2/9) 123.1 % 

4 Rhipicephalus 
evertsi evertsi 

nymfen 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Ingevroren 57.1 % (4/7) 102.0 % 

5 Rhipicephalus Gedeeltelijk Vers 75.0 % (6/8) 164.5 % 
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evertsi evertsi 
nymfen 

gevoed 

6 Dermacentor 
reticulatus 

nymfen 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Ingevroren 25.0 % (3/12) 26.2 % 

7 Dermacentor 
reticulatus 

nymfen 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Vers 14.3 % (1/7) 100.0 % 

8 Rhipicephalus 
bursa nymfen 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Ingevroren 69.2 % (9/13) 36.0 % 

9 Rhipicephalus 
bursa nymfen 

Gedeeltelijk 
gevoed 

Vers 60.0 % (6/10) 70.3 % 

Tabel 2. Resultaten capillairvoedingsexperimenten 

2.3.2 Inoculatie 
Bij alle teken kwamen, tijdens of na de injectie, inwendige organen van de teek en/of een 
gedeelte van de injectievloeistof naar buiten als de injectienaald uit de teek werd 
verwijderd. De wond herstelde wel snel en de teken liepen snel na de inoculatie rond 
(binnen een kwartier). 5 dagen later is gekeken naar het aantal dode teken ten opzichte 
van het totale aantal teken in vergelijking tot teken die op hetzelfde tijdstip uit de 
vegetatie waren gehaald, maar waar niets mee was gedaan. Van de geïnoculeerde teken 
was 61.5% (8/13) dood, bij de controlegroep 18,5% (5/27).   

 2.4 Conclusie en discussie 
Capillairvoeding lijkt meer op de natuurlijke manier van infectie dan inoculatie, omdat de 
teek bij capillairvoeding zelf de vloeistof opzuigt met de monddelen. Bij de gebruikte 
methode van inoculatie kwam de injectievloeistof zowel in de darmen als de hemocoel 
terecht. Bij een natuurlijke voeding komt de vloeistof via de monddelen eerst alleen in de 
darm terecht. Een voordeel van inoculatie is dat je snel kan werken. Inoculatie duurt maar 
een paar minuten, terwijl capillairvoeding minstens een dag duurt. Dit weegt echter niet 
op tegen de nadelen. In dit onderzoek was binnen 5 dagen al meer dan de helft van de 
teken (61,5%) dood na inoculatie, dit is een erg hoog aantal. Een ander nadeel is dat de 
teken op deze manier niet volgezogen zijn en dus geen eitjes gaan leggen. Er kan dan 
geen onderzoek worden gedaan met de eitjes/ larven. Ten derde kon maar een kleine 
hoeveelheid vloeistof geïnjecteerd worden (1 microliter), waarvan ook nog een deel 
tijdens of vlak na de inoculatie weer uit de injectieplaats naar buiten kwam. Bij de 
capillairvoeding namen adulte teken soms wel 200 keer zoveel op (tot 0.2 ml). Een 
mogelijkheid om de opname bij inoculatie te verbeteren is om (gedeeltelijk) volgezogen 
teken te gebruiken, maar omdat dan nog steeds de inoculatie zelf niet overeen komt met 
de natuurlijke manier van infectie is hier in het verdere onderzoek niet voor gekozen.  
 
Capillairvoeding met gedeeltelijk volgezogen R. e. evertsi nymfen met vers bloed gaf de 
beste resultaten. 75% van de teken nam bloed op en de gemiddelde gewichtstoename ten 
opzichte van het gewicht voor capillairvoeding was een ruime verdubbeling van gewicht 
(toename van 164,5%). Wel is het zo dat deze teken 2 dagen met een capillair zijn 
gevoed, waardoor ze dus ook meer tijd hadden voor de voeding dan de teken in de andere 
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groepen, die maar 1 dag met een capillair zijn gevoed. De minste toename in gewicht 
werd gezien bij de nuchtere D. reticulatus, dit is ook wel te verwachten, omdat de 
grootste bloedopname pas in de laatste 24 uur van de voeding plaatsvindt. Uit de 
gegevens is geen duidelijke conclusie mogelijk over wat beter geschikt zou zijn, vers of 
ingevroren bloed. Bij R. e. evertsi nymfen lijkt vers bloed betere resultaten te geven. Bij 
D. reticulatus nymfen en R. bursa nymfen echter, is het percentage teken dat bloed heeft 
opgenomen hoger met ingevroren bloed, maar de gemiddelde gewichtstoename per teek 
is groter met vers bloed. Deze resultaten geven echter wel aan dat voor de verdere 
experimenten met BTV-bloed het voeden van nymfen en adulten met een capillair met 
ingevroren bloed te voeden een geschikte methode is voor kunstmatige infectie. 
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3. Infectie harde teken met BTV 

 3.1 Inleiding 
Als meest geschikte methode om harde teken voor dit onderzoek kunstmatig te infecteren 
met BTV is voor capillairvoeding bij gedeeltelijk volgezogen teken gekozen. Deze 
methode van infectie is vergelijkbaar met natuurlijke infectie, omdat het bloed ook oraal 
wordt opgenomen. Daarnaast maken de laboratoriumomstandigheden het mogelijk dat 
elke teek met hetzelfde bloed (zelfde hoeveelheid virus) wordt gevoed. Tevens is het 
mogelijk om de teken op deze manier individueel te wegen voor en na de voeding om een 
idee te krijgen van de bloedopname en hiermee ook de virusopname.   
 
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in welke weefsels BTV in harde teken kan 
voorkomen na opname van BTV-bloed. Wanneer BTV kan worden aangetoond in andere 
organen dan de darm of de buizen van Malpighi betekend dit dan het virus de eerste 
barrière, namelijk de darmbarrière, kan overwinnen. Daarnaast is gekeken of 
transovariële (van vrouwtje op larven) mogelijk is.  

 3.2 Materiaal en methode 

3.2.1 Teken 
Bij dit onderzoek zijn zowel nymfen als adulte teken gebruikt. Dermacentor reticulatus is 
uit de vegetatie van een natuurgebied in Noord-Brabant gehaald (Dintelse Gorzen). Een 
deel van de gebruikte Ixodes ricinus is al gedeeltelijk volgezogen binnengekomen na 
voeding op honden en katten van particulieren. Daarnaast zijn er ook Ix. ricinus uit de 
vegetatie gehaald uit de omgeving van Utrecht (Kaapse bossen en de Uithof) en uit de 
omgeving van Haaksbergen (Assinkbos). Rhipicephalus bursa teken komen uit de 
kolonie van het Utrecht Centrum voor Teken-gebonden Ziekten. De nuchtere Ix. ricinus 
en R. bursa adulten hebben zich voor capillairvoeding enkele dagen gedeeltelijk 
volgezogen op een konijn. De D. reticulatus adulten hebben zich gedeeltelijk volgezogen 
op een rund.  

3.2.2 BTV-bloed      
Het bloed is afkomstig van het CVI in Lelystad. Voor dit onderzoek is aan 196 ml 
heparinebloed van een BTV negatief dier, BTV serotype 8 toegevoegd (gespiked). Dit 
bloed heeft een Cp van 23.45. Er is gekozen voor heparinebloed, omdat dit in andere 
experimenten de meest succesvolle anti-coagulant voor kunstmatige voeding van teken is 
gebleken (Voigt et al 1993, Waladde et al 1993). Het bloed is bewaard bij -80ºC, omdat 
de experimenten over meerdere weken plaatsvonden. Zo kon het langer bewaard worden 
en was de kwaliteit van het bloed bij alle experimenten vergelijkbaar. Vlak voor 
capillairvoeding is het bloed in een warm waterbad opgewarmd tot 36ºC.  

3.2.3 Kunstmatige voeding 
De teken zijn eerst enkele dagen op een dier gezet totdat ze gedeeltelijk volgezogen 
waren. Er is geprobeerd om de teken voor de laatste 24 uur voordat ze volgezogen zijn 
voorzichtig van het dier te verwijderen. Vervolgens zijn deze teken overnacht met een 



 24 

capillair gevoed (zie voor methode paragraaf 2.2.2). De bedoeling was om de teken zich 
te laten volzuigen tijdens de capillairvoeding. Elke teek die met BTV-bloed is gevoed  

Figuur 4. Capillairvoeding R. bursa 
 
kreeg een eigen nummer (BT-x) en werd voor en na de capillairvoeding gewogen. In 
totaal zijn 229 teken met een capillair gevoed. De teken die een gewichtstoename hadden 
na de capillairvoeding ten opzichte van het gewicht voor de capillairvoeding zijn gebruikt 
voor verder onderzoek.  

3.2.4 Sectie 
Op de helft van de adulte vrouwtjes is enkele dagen na de voeding sectie gedaan. Op de 
gevoede mannetjes is ook na enkele dagen sectie gedaan. Voor sectie zijn alleen de teken 
gebruikt die een gewichtstoename hadden tijdens de capillairvoeding.  
 
De teek wordt met de dorsale zijde naar beneden in een klein petrischaaltje (vrouwtje) of 
op een objectglaasje (mannetje) vastgehouden met een pincet. Vervolgens wordt met een 
scalpelmesje een snede gemaakt, dwars door de teek ter hoogte van de ruimte tussen 
coxae 2 en 3. Door de druk van het mesje worden de buikorganen naar achteren gedrukt 
zodat deze niet beschadigd raken. Daarna is PBS (zoutoplossing gebufferd met fosfaat) 
over de teek gedruppeld zodat alles goed vochtig was. Vervolgens zijn voorzichtig met 
een pincet de verschillende weefsels uit de teek gehaald en onderverdeeld in 
ovarium/testes, speekselklieren, darmen en buizen van Malpighi in verschillende 
eppendorfcupjes. De rest is als overig weefsel in een apart eppendorfcupje gestopt. Al 
deze monsters zijn ingevroren in stikstof en vervolgens bij - 80ºC bewaard tot RRT-PCR.  

 3.2.5 RRT-PCR 
De monsters die hiervoor gebruikt zijn bestaan uit de weefsels van sectie van de teken en 
de larven van de andere helft van de vrouwtjes. Al deze monsters zijn ingevroren in 
stikstof en vervolgens bij - 80ºC bewaard. 
 



 25 

In het CVI van Wageningen UR in Lelystad is RRT-PCR gedaan op deze monsters om 
een kwantitatieve waarde van de hoeveelheid virus vast te stellen. Als eerste moeten de 
monsters hiervoor gehomogeniseerd worden. Dit gebeurt in een MagnaLyser. Daarna 
centrifugeren, het supernatant bevat het benodigde materiaal voor de RRT-PCR. RRT-
PCR betekent: ‘Realtime-Reverse-Transciption Polymerase Chain Reaction’. Realtime 
betekent dat je de resultaten meteen kan aflezen, doordat er een lichtreactie optreedt. 
Reverse transcription is nodig om van het RNA cDNA te maken. De Polymerase chain 
reaction zorgt vervolgens voor vermenigvuldiging van het cDNA. Zo kunnen ook kleine 
hoeveelheden viraal RNA aangetoond worden. Tijdens de vermenigvuldiging van het 
materiaal wordt er ook meteen gemeten hoeveel materiaal er aanwezig is, tot een 
bepaalde drempelwaarde. Hoe meer viraal RNA er in het begin aanwezig is, hoe eerder 
deze drempelwaarde wordt bereikt. Het aantal cycli waarna de drempelwaarde wordt 
bereikt heet Ct (t=threshold), maar wordt ook wel Cp genoemd. Een lage Cp betekend 
dus dat er weinig cycli nodig waren om de drempelwaarde te bereiken en dus dat er veel 
viraal RNA aanwezig is. 

 3.3 Resultaten 

3.3.1 Kunstmatige voeding 
Soort Stadium Percentage teken met 

gewichtstoename 
t.o.v. totaal aantal 

gevoede teken 

Gemiddelde 
percentage  

gewichtstoename 
per teek t.o.v. 
gewicht voor 

capillairvoeding 
Dermacentor 

reticulatus 
Adulte vrouwtjes 16.7 % (12/72) 39.0 % 

Ixodes ricinus Adulte vrouwtjes 76.5 % (26/34) 198.6 % 
Rhipicephalus 

bursa 
Adulte vrouwtjes 44.4 % (12/29) 47.0 % 

Tabel 3. Resultaten capillairvoeding met BTV  
 
De 13 Dermacentor reticulatus en de 2 Ixodes ricinus mannetjes bleven tijdens de 
capillairvoeding ongeveer op hetzelfde gewicht maar produceerden wel veel feces. Het 
leek erop dat ze allemaal een beetje bloed hadden verteerd.  
 
Ondanks voorzichtig werken raakte tijdens het verwijderen van de capillairen bij 1 Ix. 
ricinus vrouwtje een deel van het hypostoom beschadigt. Ook raakte bij het verwijderen 
van de teek van de tape het lichaam van een teek zo ernstig beschadigd dat de teek dood 
ging. Dit gebeurde bij 1 R. bursa vrouwtje.  
 
Op 8-04-08 werd een teek met een schimmelinfectie ontdekt. Vervolgens zijn alle in de 
stoof nog aanwezige teken onderzocht op verschijnselen van een schimmelinfectie (witte 
schimmeldraden, zwarte verkleuring van de teek). Toen bleek dat van de in de stoof 
aanwezige teken die een gewichtstoename hadden tijdens capillairvoeding 51.0% (28/55) 
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een schimmelinfectie te hebben. Van de teken die geen gewichtstoename hadden tijdens 
capillairvoeding had 37.5% (12/32) een schimmelinfectie.    

3.3.2 RRT-PCR 
In onderstaande tabel worden de uitkomsten weergegeven van de vrouwtjes waarop 
enkele dagen na de capillairvoeding sectie is gedaan, voor ovipositie. Er is bij 85,7% 
(12/14) van de vrouwtjes virus aangetoond. Bij 64,3% (9/14) van de vrouwtjes is virus in 
andere organen dan de darm of buizen van Malpighi aangetoond. Er is tot 13 dagen na 
capillairvoeding virus in Ix. ricinus aangetoond.  

Naam 
Dagen 

na 
voeding 

Soort 
Bloedop 

name 
(mg) 

Darm Ovarium 
Speeksel 
klieren 

Buizen 
van 

Malpighi 
Rest 

BT1 5 Ixodes ricinus 20,1 29,81 - - 35,72 28,90 

BT20 
3 Dermacentor 

reticulatus 
4,3 27,27 - - - - 

BT23 
3 Dermacentor 

reticulatus 
19,0 27,17 - - - 26,87 

BT24 
3 Dermacentor 

reticulatus 
74,2 25,87 29,50 30,44 32,70 - 

BT77 6 Ixodes ricinus 49,3 28,32 30,84 31,06 - 27,85 
BT79 6 Ixodes ricinus 38,0 28,73 30,30 - - 27,62 
BT95 13 Ixodus ricinus 25,6 28,71 30,95 33,06 31,26 29,03 
BT97 13 Ixodus ricinus 19,7 29,86 31,86 31,30 37,00 27,21 
BT107 7 Ixodus ricinus 75,1 29,03 29,66 33,00 36,25 27,64 
BT108 7 Ixodus ricinus 74,2 28,27 30,53 30,54 - 26,80 
BT109 7 Ixodus ricinus 5,5 30,75 31,56 ? 33,22 27,67 

BT117 
7 Rhipicephalus 

bursa 
16,7 - - - - - 

BT119 
7 Rhipicephalus 

bursa 
2,5 ?* - - - - 

BT120 
7 Rhipicephalus 

bursa 
1,8 - 30,65 35,24 - 26,74* 

Tabel 4. RRT-PCR resultaten vrouwtjes voor ovipositie. -= negatief, ?=geen duidelijk signaal, 
*= zwak signaal. 

Tabel 5. RRT-PCR resultaten larven. . -= negatief. 

Naam 
Dagen na voeding 

vrouwtje 
Soort 

Bloedopname (mg) 
vrouwtje 

Larven 

BT 5 33 
Dermacentor 

reticulatus 
8.6 - 

BT 12 22 
Dermacentor 

reticulatus 
34.7 - 

BT 21 32 
Dermacentor 

reticulatus 
28.3 - 

BT 28 21 
Dermacentor 

reticulatus 
77.0 - 

BT 29 21 
Dermacentor 

reticulatus 
65.5 - 
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Een deel van de vrouwtjes is na de capillairvoeding in de stoof gebleven totdat ze eitjes 
hadden gelegd. Vervolgens is gewacht tot de larven waren uitgekomen en actief waren, 
voordat de complete larven zijn opgestuurd voor RRT-PCR. Geen van de D. reticulatus 
larven bleek virus te bevatten.  
 
Bij de mannetjes is de tijd tussen capillairvoeding en sectie weergegeven in de 
onderstaande tabel. Er is bij 1 D. reticulatus mannetje 5 dagen na de capillairvoeding 
virus aangetroffen in andere organen dan de darm of de buizen van malpighi. Het virus is 
gevonden in de speekselklieren. Na 12 dagen is er bij 1 D. reticulatus virus aangetroffen 
in de testes. Na 16 dagen werd er bij 1 mannetje nog steeds virus gevonden in de darmen. 
Het signaal was zwak. In het restweefsel is na 16 dagen bij een ander mannetje ook nog 
virus aangetroffen. Van de twee Ixodes ricinus mannetjes is bij één van de twee 
mannetjes virus aangetroffen in de speekselklieren en bij dezelfde ook in de testes. Dit 
was 8 dagen na capillairvoeding.  
 

Soort 
Dagen na 
voeding 

Darm Testes 
Speeksel
klieren 

Buizen van 
Malpighi 

Rest 

Dermacentor 
reticulatus 

5 - - - - - 

Dermacentor 
reticulatus 

5 32,85 - - 35,67 28,86* 

Dermacentor 
reticulatus 

5 - - - - 26,55 

Dermacentor 
reticulatus 

5 - - 33,92 34,12 - 

Dermacentor 
reticulatus 

5 - - - - - 

Dermacentor 
reticulatus 

12 32,55* 33,56 - - 29,65* 

Dermacentor 
reticulatus 

12 - - - - - 

Dermacentor 
reticulatus 

12 - - - 35,70 - 

Dermacentor 
reticulatus 

12 - - - niet getest - 

Dermacentor 
reticulatus 

16 32,79* - - - - 

Dermacentor 
reticulatus 

16 - - - - 26,95 

Dermacentor 
reticulatus 

16 - - - - - 

Ixodus ricinus 8 >40 36,90 35,96 - 32,19 
Ixodus ricinus 8 36,06 - - - 30,58 
Tabel 6. RRT-PCR resultaten mannetjes. . -= negatief,  *= zwak signaal. 
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Bij alle bovenstaande uitgevoerde RRT-PCR’s is ook een negatieve controle gebruikt. 
Deze was in alle gevallen negatief en gaf dus geen Cp-waarde. 

 3.4 Conclusie en discussie 
Om virus te kunnen overbrengen moet het virus in de larven van een geïnfecteerd 
vrouwtje, en/of in de speekselklieren of testes van mannetjes, en/of in het volgende 
stadium van de teek aanwezig zijn. Bij 64.3 % (9/14) van de vrouwtjes is virus in andere 
organen dan de darm of buizen van malpighi aanwezig. Bij 64.3% (9/14) van de 
vrouwtjes zit ook virus in het ovarium. Wanneer het virus in het ovarium zit is het 
mogelijk dat het virus ook de eitjes infecteert. Er kan dan transovariële transmissie 
optreden. Om te kijken of dit ook werkelijk zo is, zijn de larven ook onderzocht op de 
aanwezigheid van virus. Geen van de larven was geïnfecteerd. Tot nu toe zijn alleen de 
eitjes van D. reticulatus uitgekomen. Uit de resultaten van RRT-PCR blijkt echter dat 
juist bij deze tekensoort het virus niet altijd in het ovarium kon worden aangetoond (maar 
bij 1 van de 3 teken). De larven van deze tekensoort waren dan ook niet geïnfecteerd. 
Misschien dat de larven van Ix. ricinus wel geïnfecteerd zijn met BTV, omdat bij deze 
tekensoort het virus meestal wel kon worden aangetoond in het ovarium (bij 7 van de 9 
teken). Een andere mogelijkheid is dat het virus niet zolang in het tekenweefsel kan 
overleven. De larven waren pas uitgekomen en actief na minimaal 21 dagen. Er is geen 
vrouwtje getest op de aanwezigheid van virus na 21 dagen. Wat nu wel is aangetoond is 
dat het virus de darmbarriëre van de teek kan passeren, omdat het virus ook in andere 
organen van het vrouwtje zoals ovarium en speekselklieren kan voorkomen. De 
darmbarrière is één van de eerste barrières die een arbovirus moet passeren om 
transmissie via de vector mogelijk te maken.  
 
Bij 3 van de 5 D. reticulatus mannetjes kon virus worden gevonden in de organen na 5 
dagen. Na 12 dagen was dit zo bij 2 van de 4 mannetjes en na 16 dagen bij 2 van de 3 
mannetjes. Bij Ix. ricinus kon het virus worden aangetoond in beide mannetjes, 8 dagen 
na capillairvoeding. Bij 2 van alle geteste mannetjes kon het virus ook worden 
aangetoond in de speekselklieren, op 5 en 8 dagen na capillairvoeding. Deze mannetjes 
zouden dus mogelijk het virus over kunnen brengen op een gastheer als ze op een 
volgende gastheer bloed zuigen.  
 
Daarnaast is bij 2 van de mannetjes, namelijk bij een D. reticulatus na 12 dagen en bij 
een Ix. ricinus na 8 dagen, virus aangetoond in de testes. Bij harde teken is voor Ix. 
persulcatus beschreven dat transmissie van het tick-borne encephalitis virus via sperma 
van het mannetje naar het vrouwtje mogelijk is. 10% van de vrouwtjes bleek 
geïnfecteerde ovaria te hebben (Chunikhin et al 1983) In een ander experiment werd deze 
wijze van transmissie onderzocht voor het pathogeen Borrelia garinii. In koppels waarbij 
het mannetje was geïnfecteerd met B. garinii waren vier van de negen vrouwtjes 
geïnfecteerd. Was het vrouwtje geïnfecteerd, dan was het niet mogelijk om de infectie 
van het vrouwtje op het mannetje over te brengen (Alekseev et al 1999). Bij 
experimenten met Hyalomma truncatum bleek ook transmissie van Crimean-Congo 
haemorrhagic fever virus wel mogelijk van het mannetje naar het vrouwtje, maar niet 
andersom (Gonzalez et al 1992). Nader onderzoek is nodig om te bekijken of dit ook 
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mogelijk is bij met BTV geïnfecteerde mannetjes teken. Dit zou dan ook een rol kunnen 
spelen bij de epidemiologie. 
 
In enkele gevallen werd een zwak signaal gevonden, soms terwijl er relatief veel virus 
aanwezig was. Dit kan komen doordat sommige stoffen die in het monster voorkomen, 
het signaal remmen. De resultaten zijn dan wisselend, wat het bepalen van de correcte 
Cp-waarde bemoeilijkt.  
 
In zowel de groep teken die BTV-bloed had opgenomen als de groep teken die geen 
BTV-bloed had opgenomen werden teken gevonden die besmet waren met waarschijnlijk 
een schimmelinfectie. Het percentage teken met een schimmelinfectie in de groep teken 
die het BTV-bloed had opgenomen was groter dan in de andere groep (51.0% versus 
37.5%). Het kan zijn dat teken zelf ook verzwakt worden door de infectie met BTV 
waardoor ze minder goed bestand zijn tegen andere infecties, zoals een schimmelinfectie. 
De meest pathogene schimmels bij teken zijn Beauveria bassiana en Metarhizium 
anisopliae (Gindin 2002). Deze schimmels kunnen zowel eieren, larven, nymfen als 
adulten infecteren. Bij R. appendiculatus is zowel na contact met B. bassiana als M. 
anisopliae een mortaliteit van 100% vastgesteld in larven, 80-95% in nymfen en 78-80% 
in adulten (Kaaya 2000). 
 
Er is maar een beperkt aantal teken voor dit onderzoek gebruikt. Op basis van onderzoek 
met grotere aantallen teken zouden er concretere conclusies gemaakt kunnen worden. De 
resultaten van dit onderzoek geven wel een indicatie van de mogelijkheid van transmissie 
van BTV door de gebruikte soorten harde teken. Omdat de darmbarrière gepasseerd is, 
lijkt de eerste barrière voor transmissie overwonnen. Wat nu nog onduidelijk is, is of het 
virus ook daadwerkelijk kan worden overgebracht op de larven (transovariële 
transmissie) of op een volgend stadium (transstadiële transmissie). Dit lijkt nu (nog) niet 
mogelijk.  
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