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Samenvatting 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Heartwater is een economisch belangrijke infectieuze ziekte van voornamelijk kleine herkauwers 

welke veroorzaakt wordt door de rickettsia Ehrlichia ruminantium, en overgedragen door 

Amblyomma teken. Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de eerste systematische studie naar 

de epidemiologie van de ziekte in Gambia. Allereerst werd de distributie van heartwater in 

Gambia bepaald door de prevalentie in de gastheer- en vectorpopulatie te meten. Daarnaast vond 

een studie plaats met als doel de kennis rond de epidemiologie van de ziekte in lammeren te 

vergroten. De genetische diversiteit van E. ruminantium binnen Gambia werd bepaald, wat 

informatie opleverde welk bij kan dragen aan de ontwikkeling van een duurzame controle 

methode of strategie van E. ruminantium in dit land. Tot slot zijn vaccinatie experimenten 

uitgevoerd met het type schapen welke traditioneel gehouden worden door kleine boeren in de 

Gambia om een duurzame beheersmethode van heartwater te vinden.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een seroprevalentie studie onder 1,318 serum monsters 

verzameld van schapen en geiten uit de vijf divisies van Gambia, gebruik makend van de MAP1-

B enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), met als doel het bepalen van de E. ruminantium 

seroprevalentie en het risico op een infectie. Ongeveer de helft (51.6%) van de schapen testte 

positief, met seroprevalenties per locatie variërend van 6.9% tot 100%. De hoogste 

seroprevalentie werd gevonden in het westen van het land: 88.1% in de Western Division en 

62.1% in de Lower River Division. De seroprevalentie was het laagst in de twee oostelijke 

divisies (de Central River en Upper River divisies) met respectievelijk 29.3% en 32.4%, terwijl in 

de schapen in de North Bank divisie een prevalentie van 40.6% werd gevonden. Van de geteste 

geiten was minder dan een derde (30.3%) van de dieren positief. De hoogste seroprevalentie werd 

gevonden in geiten afkomstig uit de North Bank divisie (59%) en de Western divisie (44.1%). 

Van de geiten uit de Lower River divisie was 21.9% positief, terwijl de laagste prevalenties 

wederom werden gevonden in het oosten van het land (4.8% in de Central River divisie en 2.3% 

in de Upper River divisie). Deze resultaten laten een gradiënt van toenemend heartwater-risico 

zien voor herkauwers van het oosten naar het westen van Gambia. 

 

Drie diagnostische testen gebaseerd op de PCR techniek: een nested PCR voor de amplificatie van 

het pCS20 gen, een nested PCR voor amplificatie van het map1 gen en de nested reverse line blot 

(RLB) hybridisatie test werden vergeleken met betrekking tot hun gevoeligheid voor de detectie 

van E. ruminantium in Amblyomma variegatum teken in een pilotstudy. De meest gevoelige test 
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werd vervolgens gebruikt om het percentage en de distributie van E. ruminantium infecties in 

teken verzameld uit verschillende locaties in Gambia te bepalen (hoofdstuk 3). De nested pCS20 

PCR bleek de hoogste gevoeligheid te hebben met een detectieniveau van 16.6%; de nested map1 

PCR had een detectieniveau van 11% en de RLB van 6.2%. De resultaten van de RLB toonden 

verder infecties met Ehrlichia ovina, Anaplasma ovis en Anaplasma marginale aan in teken uit de 

Gambia. Uitgebreidere toepassing van de pCS20 test liet een E. ruminantium infectiepercentage 

variërend van 1.6% tot 15.1% zien in de teken, waarbij hogere prevalenties in locaties in de 

westelijke divisies werd gevonden (Western, Lower River en North Bank; variërend van 8.3% tot 

15.1%) in vergelijking met de oostelijke divisies (Central River en Upper River; variërend van 

1.6% tot 7.5%). Dit komt overeen met de bevindingen uit hoofdstuk 2 waaruit bleek dat er een 

gradiënt in de distributie van heartwater risico is die toeneemt van oost- naar west Gambia, welke 

in overweging moet worden genomen bij het ontwerp van toekomstige veestapel verbeter 

programma’s.  

 

Om de kennis van de epidemiologie van heartwater in jonge dieren te verbeteren werden de 

nested pCS20 PCR en MAP1-B ELISA gebruikt in een longitudinale studie om het begin (leeftijd 

bij eerste infectie) en verdere verloop van E. ruminantium infecties in pasgeboren lammeren 

binnen een traditioneel veehouderij systeem op drie plaatsen (Kerr Seringe, Keneba en Bansang) 

in de Gambia in kaart te brengen (hoofdstuk 4). De dieren werden gemonitored voor 

tekeninfestaties in het veld en de resultaten van de twee testen voor de detectie van E. 

ruminantium werden met elkaar vergeleken. Het infectiepercentage zoals bepaald door de pCS20 

PCR varieerde tussen de 8.6% en 54.8% gedurende de 162 dagen durende studieperiode en dit 

infectiepercentage steeg bij een toenemende leeftijd. Negentien procent van de dieren in de eerste 

week post-partum testte positief bij de pCS20 PCR, waarbij de helft van de infecties (7/14) werd 

gedetecteerd binnen de eerste drie dagen. Dit suggereert dat transmissie anders dan door een 

tekenbeet plaats had gevonden. De eerste A. variegatum infestatie werd waargenomen in de 

zestiende levensweek. De prevalentie van infectie zoals gedetecteerd door de MAP1-B ELISA 

varieerde tussen de 11.5% en 90%. De meeste positieve dieren werden met deze serologische test 

gevonden in de eerste levensweek, waarna een geleidelijke daling van seropositiviteit werd 

waargenomen naarmate de leeftijd toenam. Verder werd met de PCR een intermitterende 

positiviteit waargenomen in de lammeren, mogelijk als gevolg van een fluctuerende parasitemie. 

Deze resultaten laten een laag niveau van overeenstemming tussen de twee testen zien. De 

conclusie werd getrokken dat de pCS20 PCR in samenhang met transmissie studies en klinische 

gegevens meer nauwkeuriger informatie over de heartwater epidemiologie in endemische 

gebieden geeft en dat de uitslag van het eenmalig testen van een dier mogelijk niet de ware 

infectiestatus weergeeft. De studie bevestigt de opinie dat zowel de vector teek als verticale 

transmissie een belangrijke rol spelen in de epidemiologie van heartwater in jonge dieren. Dieren 

in de leeftijd van 4 tot 12 weken zijn het meest gevoelig voor heartwater in de traditionele 
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veehouderij. Ook deze bevindingen moeten in overweging genomen worden wanneer interventie 

strategieën toegepast gaan worden. 

Een vervolgstudie (hoofdstuk 5) werd uitgevoerd in twee fases: i) evaluatie van het gebruik van 

een PCR-RFLP techniek gebaseerd op de sequentie coderend voor het map1 eiwit van E. 

ruminantium als een test om genetische diversiteit te karakteriseren en te onderscheiden, en ii) het 

met behulp van deze techniek testen van monsters afkomstig van kleine herkauwers en A. 

variegatum teken verzameld uit het veld om de genetische diversiteit van dit pathogeen in de drie 

belangrijkste agro-ecologische zones van Gambia, Sudano-Guinean (SG), Western Sudano-

Sahelian (WSS) en Eastern Sudano-Sahelian (ESS) te bepalen. Restrictie-enzyme analyse van het 

map1 gen van E. ruminantium uit veldmonsters (A. variegatum en kleine herkauwers) toonden 

restrictie fragment lengte polymorfisme (RFLP) aan tussen verschillende stammen. Analyse van 

verschillende E. ruminantium isolaten door middel van PCR-RFLP lieten een hoge mate van 

overeenstemming met deze techniek en de phylogenetische analyse op basis van map1 

sequentiebepalingen zien, wat het nut van deze techniek voor het bestuderen van de genetische 

diversiteit van E. ruminantium aantoont. Gemengde infecties met verschillende E. ruminantium 

genotypes werden aangetoond in zowel herkauwers als teken. Met behulp van de map1 restrictie-

enzyme profiel analyse werd vastgesteld dat in Gambia minimaal 11 verschillende E. 

ruminantium genotypes aanwezig zijn, met de grootste diversiteit in de WSS en SG zones. Het 

Kerr Seringe genotype bleek het wijdst verspreide genotype te zijn en is hierdoor een geschikte 

kandidaat voor nadere karakterisering in studies met betrekking tot mogelijke kruisbescherming. 

Drie andere genotypes bleken ook relatief wijd verspreid voor te komen en verdienen ook nadere 

karakterisering.  

 

Een laatste studie werd uitgevoerd met als doel een bruikbaar vaccin te ontwikkelen voor de regio 

in- en rond Gambia (hoofdstuk 6).Hiervoor werden twee onafhankelijke vaccinatieproeven 

gedaan met heartwater-vrije Sahel schapen waarbij een geïnactiveerd vaccin, gemaakt van E. 

ruminantium (Gardel), en een levend geattenueerd vaccin van E. ruminantium (Senegal), werden 

geëvalueerd. De challenge vond plaats met een lokaal isolaat van E. ruminantium (Kerr Seringe) 

welke in vitro was gecultiveerd. De geïnactiveerde en levend geattenueerde vaccines gaven 

respectievelijk 43% en 100% bescherming tegen besmetting met het lokale virulente isolaat 

wanneer dit werd ingespoten met een naald. Vervolgens werd een veldstudie verricht waarbij het 

geattenueerde vaccin 75% van de schapen beschermde tegen besmetting met E. ruminantium door 

tekenbeten, terwijl alle schapen uit de controlegroep overleden. Kwantificering met behulp van 

real-time PCR stelde vast dat een immunisatie dosis van circa 23,000 geattenueerde E. 

ruminantium organismes voldoende bescherming biedt. Verder liet RFLP analyse zien dat het 

lokale Kerr Seringe genotype de oorzaak was van de mortaliteit onder de controlegroep, terwijl 

sterfgevallen in de gevaccineerde groep veroorzaakt werden door een ander genotype. Deze 

veldstudie werd verricht in een klein gebied van Kerr Seringe in Gambia gedurende een vijf 
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maanden durende observatieperiode en zou moeten worden herhaald in ander delen van het land. 

Dit zal bijdragen aan verdere evaluatie van de mogelijkheid van geattenueerde vaccines om de 

gevolgen van heartwater, een van de meest belangrijke door teken overgedragen infecties van 

kleine herkauwers in West Afrika, te beperken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




