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SAMENVATTING

Dit proefschrift bestudeert en beschrijft de interacties tussen pathogenen, microbiota, en de 

gastheer zoals ze voorkomen in de vrouwelijke genitale kanaal. Daarnaast wordt gekeken naar 

door infecties, ziekte, en vruchtbaarheidsproblemen. In deel 1

aandacht besteed aan de interacties tussen binnendringende pathogenen en het immuun-

systeem van de gastheer, terwijl in deel 2 de relaties tussen de vaginale microbiota, potentiële 

pathogenen, en de reproductieve gezondheid van de gastheer verder worden onderzocht.

Er is vaak een grote discrepantie tussen patiënten in de klinische presentatie van dezelfde 

infectie in het vaginale kanaal. Deze discrepantie is het meest merkbaar tussen sympto-

matische en asymptomatische patiënten. Hoewel er veel potentiële redenen zijn voor de 

verschillende klinische presentaties van deze ziekten (bijv. voeding, lichamelijke gezond-

heid, roken, de samenstelling van de vaginale microbiota), richten we ons in deel 1 op de 

immuunrespons zoals deze door de gastheer wordt geproduceerd tegen pathogenen. Dit 

wordt gedaan door het bestuderen van potentiële factoren die van invloed kunnen zijn op het 

vermogen van de gastheer om effectief te reageren op de binnenvallende ziekteverwekker, 

zoals de genetische aanleg van de gastheer. De genetische samenstelling van de gastheer 

weerspiegelt echter mogelijk niet altijd het potentieel van de gastheer om te vechten tegen 

een infectie. Daarom kijken we ook naar de variatie in expressie van cytokines na infectie 

zoals die zich voordoet tussen patiënten. De niveaus van tot expressie gebrachte cytokinen 

geven een beter beeld van dit potentieel en hoe dit de klinische presentatie van de meest 

De vaginale microbiota is een integraal onderdeel van de gezondheid van het vrouwelijke 

-

nieerd als een effectieve mechanische barrière die opportunistische pathogenen afweert. 

De studie van complexe interacties tussen de microbiota en externe factoren heeft echter 

meerdere andere rollen voor de vaginale microbiota in de gezondheid van de gastheer ver-

duidelijkt. Deel 2 van dit proefschrift beschrijft eerst de huidige kennis van deze complexe 

interacties tussen de microbiota en Chlamydia trachomatis en Mycoplasma genitalium. 

Daarnaast wordt de omvang van het effect van de vaginale microbiota op in-vitrofertilisatie 

(IVF) tijdens verschillende stadia van de zwangerschap beschreven. Vervolgens beschrijft 
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het de samenstelling van vaginale microbiota van subfertiele vrouwen. Ten slotte wordt, 

om de mate van anatomische dekking van de vaginale microbiota te verduidelijken, een 

vergelijking gemaakt tussen deze vaginale microbiota-samenstellingen en microbiota 

gevonden na het nemen van monsters van urine van dezelfde persoon.

Deel 1: Pathogenen in het vaginale kanaal en de interactie met het immuunsysteem

Analyse van de expressie van cytokines is de meest directe manier om de omvang van een 

-

ne-expressie kunnen direct leiden tot verschillen in de progressie en klinische presentatie 

verhoogde cytokine-expressie in de gastheer. In Hoofdstuk 1 voeren we meta-analyses 

van de beschikbare literatuur uit betreffende de expressie van cytokines tijdens infectie 

met C. trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, en Treponema pallidum. De resultaten van deze 

meta-analyses tonen aan dat stijgingen in interleukine (IL) -1, IL-6, IL-8, IL-10, tumornecro-

infecties met C. trachomatis. Al deze effecten, behalve die veroorzaakt door verhoogde 

IL-10-expressie, veroorzaakten ernstigere infecties met C. trachomatis. Interessant is dat een 

toename van C. trachomatis gerelateerde complicaties zoals tubaire pathologie en kleine 

bekken ontsteking (in de Nederlandse literatuur wordt hier vaak de Engelse term “Pelvic 

expressie van IFN-y en TNFa hadden. Een verhoogde expressie van IL-10 verminderde juist 

de ernst van de infectie, wat in overeenstemming is met de immuunregulerende functie 

van dit cytokine. Net als bij C. trachomatis toonden meerdere onderzoeken naar IL-1- en 

IL-8-expressie tijdens N. gonorrhoeae infectie geaggregeerde effecten die de ernst van de 

ziekte aanzienlijk verhogen. Helaas konden deze resultaten niet worden gekoppeld aan 

N. gonorrhoeae infecties. Tenslotte toonden voor T. pallidum 

infectie geaggregeerde onderzoeksgegevens dat IFN-y expressievariatie in gastheren kon 

worden gekoppeld aan een toename van de ernst van deze ziekte. De verhoogde expressie 

van dit cytokine versnelde ook nog eens de progressie van de ziekte naar neurosyphilis, 

wat een uiterst schadelijk en mogelijk dodelijk stadium van deze ziekte is. Een belangrijke 

beperking van het onderzoek gevonden in de meta-analyses was dat meerdere potentieel 

relevante cytokines niet konden worden opgenomen in een meta-analyse, omdat niet genoeg 

onderzoeken naar de beschreven infecties de expressieniveaus van deze cytokinen hebben 

bestudeerd.
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Hoofdstuk 

2

route doormiddel van TLR9 stimulatie. Met behulp van een in silico opstelling berekenen 

we de CpG-index van 11 bacteriesoorten die gebruikelijk in de vagina worden aangetroffen 

als pathogeen of als commensale bacterie. In het bijzonder vertoont N. gonorrhoeae een 

CpG-index van -79,5 en is het de enige opgenomen bacteriesoort die een remmend effect 

vertoont. G. vaginalis toonde de hoogste CpG-index met een waarde van 26,2. Lactobacillus 

soorten vertoonden een bijna neutrale CpG-indexwaarde van 4,2, die kan worden gekoppeld 

aan de commensale rol van deze bacterie soort in de vagina. Er kon echter geen verband 

worden gevonden tussen CpG-indexwaarden en pathogeniciteit of commensaliteit van de 

bacteriën.

Nadat in het vorige hoofdstuk de genetische samenstelling van bacterieel DNA is behandeld, 

word in hoofdstuk 3 de genetische verschillen tussen gastheren besproken. Het kenmer-

kende symptoom van een infectie met Haemophilus ducreyi zijn pijnlijke genitale ulcera die 

bekend staan   als zachte sjankers. Het risico van de ontwikkeling van deze ulcera verschilt 

blijven. Dit suggereert een genetische factor die effect heeft op de ernst van deze ziekte. In 

dit hoofdstuk zijn 105 vrijwilligers die in de VS leven experimenteel besmet op 3 plaatsen 

op de arm met H. ducreyi. Het aantal ontwikkelde ulcera is genomen als een maat voor 

de gastheer, gericht op 14 SNP’s gerelateerd aan 7 PRR pathway gerelateerde genen, 

creëerden een verband tussen de ernst van de infectie en de genetica van de gastheer. Bij 

Europees-Amerikaanse vrijwilligers heeft de SNP TLR9 +2848 GG een beschermend effect 

op de ernst van de ziekte en heeft het TLR9 TA-haplotype van TLR9 -1237 en TLR9 +2848 

een risico verhogend effect. De resultaten verschilden in Afrikaans-Amerikaanse vrijwilligers, 

waar een beschermend effect werd gevonden voor IL10 -2849 AA, en een risico verhogend 

effect werd gevonden voor het IL10 -2849 A, IL10 -1082 A en IL10-819 C haplotype. Grotere 

studies naar het effect van gastheer genetische verschillen kunnen waarschijnlijk nog meer 

associaties ontdekken tijdens infectie met H. ducreyi, deels omdat een duidelijke link tussen 

gastheer immunogenetica en ernst van de infectie nu duidelijk is geworden.
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Deel 2: De interactie tussen de vaginale microbiota en de reproductieve gezondheid 

van de gastheer

De interacties tussen de vaginale microbiota en pathogenen zijn een cruciale eerste stap in 

de ontvankelijkheid van de gastheer voor een ziekte. De huidige kennis over deze interacties 

tussen de microbiota ende pathogenen C. trachomatis en M. genitalium wordt beschreven en 

besproken in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. De rol van oestrogeen als een gastheerfactor 

Andere punten van discussie zijn de effecten gerelateerd aan niveau verschillen van melk-

zuur en H2O2 op C. trachomatis en M. genitalium. Van melkzuur is aangetoond dat het een 

competente remmer is van C. trachomatis, terwijl H2O2 bacteriële vaginose (BV) gerelateerde 

bacteriën zoals M. genitalium remt. Over het algemeen is de aanwezigheid van een grote 

hoeveelheid Lactobacillus spp. in de vagina een indicator voor verminderde gevoeligheid voor 

de huidige kennis met betrekking tot interacties tussen M. genitalium en de vaginale microbi-

ota. C. trachomatis wordt uitgebreid bestudeerd, maar voor M. genitalium moesten we vaak 

de mechanismen gebruiken die in verband zijn gebracht met andere Mycoplasma-soorten 

om antwoorden te vinden. Bovendien moet vaak gespeculeerd worden over interacties van 

M. genitalium met het vaginale microbioom en de gastheer door te kijken naar functionaliteit 

van andere pathogenen, zoals C. trachomatis in het geval van dit hoofdstuk.

Als onderdeel van de invloed van de vaginale microbiota op de IVF-behandeling wordt het 

ontwikkelingsproces voor de vroege zwangerschap besproken in hoofdstuk 5. Vanwege 

de timing is het potentiële effect van de vaginale microbiota in dit vroege zwangerschap-

sproces het meest duidelijk tijdens de conceptie. Een meta-analyse is uitgevoerd om zes 

studies te aggregeren, om vervolgens aan te tonen dat de aanwezigheid van abnormale 

vaginale microbiota, weergegeven als BV, 1.4 keer zoveel kans op IVF-falen in deze vroege 

zwangerschapsfase oplevert. Tijdens de systematische literatuurstudie is het echter duidelijk 

geworden dat methodologieën in onderzoeken naar de vaginale microbiota tijdens IVF-be-

waarschijnlijk verschillend gedetecteerd tussen de onderzoeken als het vaginale monster 

tegelijkertijd met een antibioticabehandeling wordt ingenomen in vergelijking met geen 

microbiota tijdens IVF.
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In hoofdstuk 6 vragen we of de vaginale microbiota van een vrouw die een IVF-behandeling 

ondergaat een indicatie kan geven over de uitkomst van deze IVF-behandeling. Het huidige 

succespercentage van IVF-behandelingen ligt dicht bij 30% per behandeling, dus de uitkomst 

van dit onderzoek kan behandelingen helpen voorkomen die waarschijnlijk niet zullen slagen. 

effectieve tactiek blijken te zijn om de kansen op succesvolle IVF-behandelingen te verbete-

ren. Voor de analyses werden vaginale en urinemonsters genomen van een groep van 297 

voeren. Onze resultaten toonden aan dat vrouwen met een lage hoeveelheid Lactobacillus 

spp. in hun vaginaal monster hadden minder kans op een succesvolle embryo-implantatie. 

Verrassend, en in tegenstelling tot de vorige verklaring, was een hoeveelheid van minder dan 

60% van L. crispatus een voorspeller om zwanger te worden. Deze factoren en verschillende 

factoren met een kleinere impact werden verwerkt in een voorspellend algoritme genaamd 

de ReceptIVFity-test. Deze test toonde een voorspellende nauwkeurigheid van 94% (gevoe-

bevinding maakt de weg vrij voor mogelijke interventies in de toekomst, maar die zouden 

verdere studies over dit onderwerp vereisen. Voorlopig kan deze test helpen door paren 

IVF-behandelingscycli.

Een ander onderwerp dat recent een punt van discussie is geworden, is het bestaan   van 

een urinaire microbiota. Hoewel de blaas van oudsher wordt beschouwd als een steriele 

ruimte, hebben meerdere studies besproken dat microbiota gedetecteerd door middel van 

urinemonstering nauw lijkt op de vaginale microbiota. In hoofdstuk 7 wordt dit onderwerp 

verduidelijkt. Om deze duidelijkheid te krijgen hebben we de microbiota en IVF-behandelre-

sultaten van de vrouwen in het vorige hoofdstuk gebruikt. De vaginale en urinaire microbiota 

die bij deze vrouw werden aangetroffen, hadden een opvallende gelijkenis. Opmerkelijke 

afwijkingen deden zich voor als een grote hoeveelheid E. coli in de urinemonsters van 

sommige vrouwen, zonder te verschijnen in de respectieve vaginale monsters. Deze zijn 

waarschijnlijk te wijten aan subklinische cystitis in de urinewegen van de vrouw. We conclu-

deren hieruit, in combinatie met de relevante huidige literatuur, dat er geen duidelijke urinair 

microbiota is. De gevonden microbiota is zeer waarschijnlijk een verdunning van de vaginale 

microbiota, en zal soms optreden als een reservoir voor de vagina, welke ervoor zorgt dat 

urinemonsters worden vervuilt.
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Concluderende opmerkingen

Dit proefschrift benadrukt de complexiteit van de interacties tussen pathogenen, microbiota, 

en de gastheer. De studies opgenomen in dit proefschrift werpen licht op de interacties 

en bewijzen de relevantie van deze interacties in de verschillende infectieuze en repro-

ductieve processen. De bevindingen in dit proefschrift gerelateerd aan de interacties van 

pathogenen met de gastheer geven duidelijk inzicht in de pathogenese van het pathogeen. 

Maar misschien nog belangrijker, werpen ze licht op het biologische achtergrondmodel 

van de klinische presentatie in de bestudeerde SOA’s. Dit is een onderwerp dat consequent 

in verband is gebracht met de aanwezigheid en ernst van latere complicaties in verband 

met deze infecties. Met de resultaten van dit proefschrift hopen we een basis te creëren 

welke gebruikt kan worden voor verder onderzoek naar deze onderwerpen, maar ook voor 

translationele inspanningen om deze kennis in klinische settings te laten werken.

Dit proefschrift laat echter ook zien dat er nog veel werk op ons wacht. In het geval van infec-

tieuze processen wordt de impact van microbiota op pathogenen vaak alleen beschreven 

voor de best bestudeerde pathogenen. In het geval van reproductie lijkt de huidige kennis vrij 

experts problemen zouden kunnen hebben om de informatie correct te interpreteren. Voor 

al deze tekortkomingen zijn de interacties echter ook onderwerpen waarin ontdekkingen in 

een razendsnel tempo gebeuren. De potentiële impact van de implementatie van vaginale 

microbiota diagnostiek in de gezondheidszorg, en met name bij kunstmatige voortplan-

tingstechnieken, wordt al opgemerkt. Dit zelfs tot het punt waar volledige acceptatie van 

de concepten misschien al onvermijdelijk is. We bevelen instellingen aan die van plan zijn 

de vaginale microbiota-diagnostiek over te nemen om extra voorzichtig te zijn bij het onder-

zoeken van de literatuur, maar ook om te beseffen dat de voordelen potentieel groot zijn.


