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Tuberculeuze meningiTis op heT rAAkvlAk vAn gAsTheer en 
pAThogeen

Lisanne M. van Leeuwen

Wat is tuberculeuze meningitis en wat is het doel van dit onderzoek?

Tuberculose (TB) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobac-
terium tuberculosis. Deze bacterie wordt overgedragen via de lucht nadat een TB patiënt 
deze verspreid door hoesten of ademhalen. Vervolgens ontstaat er primair een infectie 
van de longen, maar kan de mycobacterie zich ook door het lichaam verspreiden en 
infectie op andere plaatsen veroorzaken. Met name jonge kinderen en mensen met een 
verzwakt immuunsysteem, zoals in de gevallen van een HIV co-infectie, hebben een 
groot risico op verspreide infectie. Tuberculeuze meningitis (TBM) is de meest ernstige 
complicatie van TB en ontstaat wanneer de bacterie in de hersenen en de hersenvliezen 
terecht komt. 

Ondanks dat TB in westerse landen niet veel meer lijkt voor te komen, worden er 
wereldwijd jaarlijks nog ruim 10 miljoen nieuwe gevallen van TB beschreven, waarvan 
10% in kinderen. Geschat wordt dat TBM ontstaat in 1% van alle TB gevallen, maar de 
getallen tonen grote variatie afhankelijk van leefomgeving, leeftijd en voorkomen van 
HIV. In gebieden waar TB veel voorkomt is TBM de meest voorkomende vorm van her-
senvliesontsteking in kinderen. 

De huidige kennis over het ontstaan van TBM is gebaseerd op het werk van Rich en 
McCordock in 1933. Zij beschreven voor het eerst dat verspreiding van de mycobacterie 
vanuit de longen kan leiden tot de vorming van een granuloom in het hersenweefsel. 
Een granuloom is een complexe structuur van afweercellen en bacteriën, welke langere 
tijd aanwezig kan zijn zonder dat er sprake is van actieve ziekte.  Echter, wanneer een 
granuloom groeit en/of doorbreekt naar de hersenvliezen ontstaat er een ontstekings-
reactie met ernstige gevolgen. Deze gevolgen omvatten onder meer inflammatie aan 
de basis van de hersenen, hydrocefalus door obstructie, vasculitis (bloedvatontsteking) 
en infarcering.

Het diagnosticeren van TBM is nog steeds een grote uitdaging omdat de eerste symp-
tomen aspecifiek zijn en makkelijk verward worden met bijvoorbeeld een virale infectie. 
Dit heeft tot gevolg dat de diagnose en de start van behandeling vertraagd worden, 
wat kan leiden tot ernstige complicaties of zelfs overlijden. Intensieve behandeling, 
bestaande uit 2- 4 middelen met een duur van minimaal 6 maanden, dient dan ook 
zo vroeg mogelijk gestart te worden. Daarnaast zijn er helaas weinig maatregelen be-
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schikbaar om TBM te voorkomen, mede doordat het huidige vaccin (BCG) onvoldoende 
effectief is. 
Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is meer inzicht te krijgen in 
vroege stappen in de ontstaanswijze (ook wel pathogenese) van TBM. Er is bijvoorbeeld 
nog heel weinig bekend over hoe mycobacteriën in staat zijn zich van de longen naar 
het hersenweefsel te verspreiden; hoe zij de bloed-hersen barrière kunnen passeren; 
hoe de (vroege) granulomen in de hersenen er uit zien; en welke risicofactoren aan de 
kant van de mycobacterie en de patiënt effect hebben op het ontstaan en het beloop 
van de ziekte. Meer inzicht in deze aspecten helpt ons de ziekte beter te begrijpen en 
kan ons helpen om nieuwe diagnostische methoden en betere behandeling te ontwik-
keling.

gebruikte onderzoeksmethoden

Het grootste deel van het werk beschreven in dit proefschrift (Hoofdstuk 2 t/m 7) is 
verricht in het zebravis-Mycobacterium marinum infectie model. M. marinum is nauw 
verwant aan M. tuberculosis en heeft tot voordeel dat het veiliger is om mee te werken. 
Daarnaast vormt M. marinum granulomen in zebravis larven (jonger dan 1 week) en 
volgroeide vissen die veel overeenkomsten vertonen met mensen. Zowel het afweersys-
teem als de bloed-hersen barrière van de zebravis lijkt erg op dat van mensen. Bijzonder 
aan het afweersysteem in zebravissen is dat zebravis larven hoofdzakelijk een aange-
boren afweersysteem hebben en dat de verworven afweer zich pas gaat ontwikkelen 
vanaf de leeftijd van een week. Dit houdt in dat larven in de eerste levensweek bij uitstek 
geschikt zijn als we specifiek willen weten hoe de interactie is tussen mycobacteriën 
en de aangeboren afweer. Een ander belangrijk voordeel van dit model is de beschik-
baarheid van diverse fluorescente technieken en de doorzichtigheid van larven. We zijn 
steeds beter in staat een fluorescent label te hangen aan diverse structuren in de vis en 
aan de mycobacterie. Zo beschrijft dit proefschrift experimenten waarbij we gebruik 
maken van een zebravis met fluorescente bloedvaten, macrofagen en bacteriën. Met 
behulp van diverse microscopische technieken kunnen we vervolgens de interactie tus-
sen afweersysteem en bacterie in groot detail in beeld brengen. 

Het zebravis infectie model biedt de mogelijkheid om te manipuleren aan de kant van 
de gastheer (in dit geval de zebravis) en aan de kant van de mycobacterie. Zo is goed 
te bestuderen wat het effect is van het uitschakelen van bepaalde afweercellen (zoals 
gedaan in hoofdstuk 5) of een bacteriële virulentie factor (hoofdstuk 3-5 en 7) op het 
ontstaan van infectie. Daarmee is het mogelijk conclusies te trekken over welke factoren 
essentieel zijn in deze processen. 

Een belangrijke virulentie factor, ontwikkelt door M. tuberculosis als reactie op de 
gastheer, is type VII secretie. Type VII secretie bestaat uit vijf systemen: ESX-1 tot en met 
ESX-5, waarvan de rol van ESX-1 in virulentie het meest uitgebreid bestudeerd is. Het 
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ESX-1 secretie systeem zorgt voor het uitscheiden van belangrijke secretie factoren 
zoals ESAT-6 en CFP-10 en is essentieel voor de ontsnapping van bacteriën uit het fa-
golysosoom van de macrofaag. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in granuloom 
vorming, aantrekken van nieuwe macrofagen en verspreiding van ziekte.

Het laatste deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 8 en 9) beschrijft onderzoek verricht in 
materiaal afkomstig van patiënten met tuberculeuze meningitis. Deze unieke collectie 
materiaal is verzameld in Tygerberg Hospital in Kaapstad, Zuid-Afrika, tussen 1975 en 
2012. Dit cohort bestaat uit een groep kinderen en volwassenen waarvan hersenmateri-
aal is bewaard nadat zij zijn overleden aan de gevolgen van TBM en uit een groep kinde-
ren waarvan bloed en hersenvocht is afgenomen terwijl zij TBM hadden. Dit materiaal, 
in combinatie met klinische gegevens over deze patiënten, is gebruikt om genetische, 
bacteriële en klinische risicofactoren voor een slechte uitkomst in kaart te brengen. 

resultaten in dit proefschrift

In hoofdstuk 3 onderzoeken we het effect van een bacteriële mutant, mannosyltrans-
ferase (manT), op de reactie van de aangeboren afweer. Deze bacteriële mutant heeft een 
afwijking in de suikergroepen van het buitenmembraan molecuul lipoarabinomannaan 
(LAM) en is geïdentificeerd in eerder onderzoek wat tot doel had bacteriële factoren 
te identificeren die belangrijk zijn voor granuloomvorming. In dit hoofdstuk laten we 
zien dat deze mutant zich normaal gedraagt in een macrofaag maar vervolgens geen 
granulomen kan vormen in zebravis larven. Echter, infectie in volwassen vissen, met 
een volledig ontwikkeld afweersysteem, is niet afwijkend vergeleken met een wildtype 
(normale) mycobacterie. Dit betekent dat LAM specifiek van belang is in de context van 
het aangeboren immuunsysteem.

hoofdstuk 4 beschrijft de aanpassing van het zebravis infectie model naar een model 
specifiek gericht op granuloom vorming en infectie van het centraal zenuwstelsel 
(CZS). We laten zien dat zowel infectie via de bloedbaan als directe infectie van het 
hersenvocht of het hersenweefsel leidt tot het ontstaan van granulomen in de hersenen 
van zebravis larven in 70-100% van de gevallen. Deze vroege granulomen bestaan uit 
(transformerende) macrofagen en bacteriën. In 20% van de gevallen ontwikkelen ook 
volwassen vissen granulomen in de hersenvliezen. Daarnaast laten we zien dat infectie 
met een ESX-1 mutant resulteert in een sterk verminderde granuloomvorming in de 
hersenen, maar dat deze afgezwakte bacteriën nog wel in staat zijn de bloed-hersen 
barrière te passeren.

In hoofdstuk 5 wordt het model uit hoofdstuk 4 gebruikt en richten we ons specifiek 
op de vraag hoe mycobacteriën in staat zijn de bloed-hersen barrière te passeren. Met 
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behulp van diverse microscopische technieken toont dit hoofdstuk dat mycobacteriën 
meer dan één route kunnen gebruiken om het CZS binnen te dringen. De voornaamste 
route lijkt het ‘Trojan Horse’ mechanisme te zijn, oftewel ‘het Paard van Troje’, waarin 
de mycobacterie een macrofaag gebruikt om de bloed-hersen barrière te passeren. 
Daarnaast laten we zien dat bacteriën in staat zijn om endotheelcellen van de bloed-
hersen barrière binnen te dringen en te beschadigen. Deze alternatieve route is een 
actief proces, afhankelijk van een functioneel ESX-1 secretie systeem.

hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een transgeen zebravis model met als 
doel het visualiseren van de diverse barrières tussen bloed en hersenweefsel. Om dit te 
bereiken wordt gebruik gemaakt van claudin 5a, wat zowel in zebravissen als mensen 
gevonden wordt. Claudin 5 is een onderdeel van ‘tight junctions’, een essentieel deel van 
de bloed-hersen barrière wat zorgt voor de strakke verbindingen tussen de endotheel-
cellen. Met behulp van dit transgene zebravis model laten we zien dat de ependymale 
cellen in de plexus choroideus (te vinden in de ventrikels) claudin 5a tot expressie bren-
gen, dat de plexus choroideuseerder wordt gevormd dan de bloed-hersen barrière in 
het hersenweefsel en dat claudin 5a direct tot expressie komt in nieuw ontwikkelende 
bloedvaten.

Het addendum van hoofdstuk 6 gebruikt deze transgene vissenlijn om claudin 5a ex-
pressie te bestuderen tijdens een mycobacteriële infectie. Hier vonden wij dat bacteriën 
voornamelijk, maar niet uitsluitend, uit bloedvaten treden op plaatsen waar claudin 5a 
niet tot expressie komt. Daarnaast wordt een groot deel van de granulomen gevormd in 
een van de twee plexus choreoïdus. 

Ondanks dat het ESX-1 secretie systeem onderwerp van vele studies is, is er nog veel 
onbekend over de functies van diverse onderdelen van dit systeem. hoofdstuk 7 be-
schrijft een analyse van de individuele ESX-1 eiwitten EccA1, EspG1 en EspH. Met behulp 
van secretie analyse, in vitro cel infecties en in vivo zebravis infectiestudies laten we 
zien dat deze verschillende onderdelen een specifiek effect op virulentie hebben, elk 
in een andere stap van de mycobacteriële infectiecirkel. Het meest verrassende effect 
werd gezien voor EspH. Deletie van espH resulteerde in een volledige afwezigheid van 
EspE en EspF secretie, terwijl EsxA (ESAT-6) en EsxB (CFP-10) slechts verminderd waren. 
Terwijl deletie van espH resulteerde in inadequate infectie in fagocyterende cellen in 
vitro, bleek het omgekeerde het geval in zebravis larven. In deze laatste groep leidde 
infectie met de mutant bacterie juist tot een overmatige groei van bacteriën en een 
verhoogde virulentie. De verklaring hiervoor is nog onbekend, maar mogelijk is hier een 
rol weggelegd voor een nog onbekende factor vanuit de gastheer.
Hoofdstuk 8 en 9 beschrijven de studies verricht in het Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad 
met humane TBM materialen. In hoofdstuk 8 wordt een analyse uitgevoerd naar gast-
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heer SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), oftewel naar variaties in het DNA op het 
niveau van een enkele nucleotide. We laten zien dat er een verband is tussen SNPs in 
genen gerelateerd aan vascular endothelial growth factor (VEGF), IL4/IL13 (cytokinen) 
en de vitamine D cascade met een slechte uitkomst. Mogelijk hebben deze SNPs effect 
op de mate van de afweerreactie en daarmee op de uitkomst, aangezien te weinig af-
weerrespons de infectie onvoldoende bestrijdt en te veel afweerrespons schade aan het 
lichaam kan veroorzaken. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk specifieke klinische risico 
factoren die geassocieerd zijn met een slechte uitkomst.

Waar hoofdstuk 8 zich richt op humane genetische variatie, richt hoofdstuk 9 zich 
op het aantonen van variaties in M. tuberculosis. Er bestaan diverse varianten van deze 
bacterie (lineage 1-7), welke geassocieerd worden met een meer of mindere kans op 
verspreiding naar de hersenen. In hoofdstuk 9 tonen we aan dat ‘lineage/lijn’ 4 het 
meest voorkomt in de gebruikte materialen. Verrassend genoeg, werd daarnaast in een 
deel van de patiënten, waaronder in een deel van de kinderen, een infectie met meer 
dan één lineage gevonden.

conclusie

De combinatie van onderzoek in het zebravis model en studies met patiënten materi-
alen is essentieel om de pathogenese van tuberculeuze meningitis te bestuderen en 
te begrijpen. Het zebravis model biedt diverse onderzoeksmogelijkheden en daaruit 
voortkomende nieuwe inzichten rondom de fundamentele mechanismen die een rol 
spelen in het ontstaan van TBM. Klinische studies zijn hierbij complementair om de vari-
atie in pathologie en klinische presentatie van patiënten te verklaren. Dit translationele 
onderzoek kan leiden tot het identificeren van gastheer en/of bacteriële factoren die 
leidraad kunnen zijn in nieuwe preventieve of therapeutische benadering met als uit-
eindelijk doel gepersonaliseerde therapie.
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