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INTRODUCTIE

Chlamydia (C.) trachomatis is de
meest voorkomende seksueel over-
draagbare aandoening in Neder-
land. Jaarlijks maken ongeveer vijf-
endertigduizend vrouwen een C.
trachomatis-infectie door.1,2 De meer-
derheid (70–80%) van de C. tracho-
matis-infecties verloopt asympto-
matisch. Hierdoor bestaat het risico
dat de infectie niet herkend en
behandeld wordt, zodat deze kan
opstijgen naar de hoge tractus geni-
talis en een adnexitis kan veroorza-
ken. Geschat wordt dat jaarlijks
vijf- tot tienduizend vrouwen een
adnexitis doormaken op basis van
een C. trachomatis-infectie.1,2 Late
complicaties van een doorgemaakte
adnexitis zijn tubapathologie en
subfertiliteit (duizend tot tweedui-
zend nieuwe paren per jaar).1,2

De beste beschikbare standaard
voor het diagnosticeren van tuba-
pathologie is de laparoscopie met
tubatesten, waarbij de doorganke-
lijkheid van de tubae getest wordt
en de aanwezigheid van adhesies
beoordeeld wordt. Het nadeel van
de laparoscopie is dat het een kost-
bare en invasieve methode is met
een risico van 1.5 % op complica-

ties.3 Het is daarom zinvol om de
kans op tubapathologie vooraf-
gaand aan de laparoscopie te bepa-
len, zodat bij patiënten met een
hoog risico op tubapathologie de
laparoscopie direct na het oriënte-
rend fertiliteitsonderzoek kan wor-
den gedaan, terwijl bij patiënten
met een laag risico op tubapatholo-
gie de laparoscopie uitgesteld kan
worden. 
Om de kans op tubapathologie in te
schatten kan gebruik gemaakt wor-
den van de Chlamydia IgG-antistof-
test (CAT) in serum, omdat er een
associatie bestaat tussen een posi-
tieve CAT en de aanwezigheid van
tubapathologie.4 De negatieve voor-
spellende waarde van de CAT is
85–90%5, zodat de kans op tuba-
pathologie bij een negatieve CAT
laag is. De positieve voorspellende
waarde van de CAT is echter
beperkt en varieert tussen 30 en
65%.5 Een mogelijke verklaring
voor de beperkte positieve voor-
spellende waarde van de CAT is
dat voornamelijk chronische C.
trachomatis-infecties (waarbij de
vrouw langdurig is blootgesteld
aan het micro-organisme) leiden tot
tubapathologie, in tegenstelling tot
geklaarde infecties (waarbij de

vrouw kortdurend is blootgesteld
aan het micro-organisme), die een
laag risico op tubapathologie
geven. Een positieve CAT duidt op
het doorgemaakt hebben van een C.
trachomatis-infectie, maar geeft geen
informatie over het verloop van de
infectie (of deze al dan niet chro-
nisch is). De positieve voorspellen-
de waarde van de CAT zou dus
verbeterd kunnen worden door
serummarkers voor een chronische
infectie toe te voegen aan de CAT.
Veronderstelde markers voor chro-
niciteit zijn C. trachomatis IgA, heat
shock protein 60 (HSP60) IgG en
hoog-sensitief C-reactive protein
(hs-CRP).6

De kans op een chronisch verloop
van een C. trachomatis-infectie ver-
schilt per individu en hangt waar-
schijnlijk samen met omgevings-
factoren (zoals herinfecties of
co-infecties) en immunogenetische
kenmerken (aangeboren genetische
inter-individuele verschillen in het
immuunsysteem). C. trachomatis
wordt in de tractus genitalis her-
kend door pattern recognition
receptoren (PRR’s) van het aange-
boren immuunsysteem. Vooral de
PRRs toll-like receptor 9 (TLR9),
TLR4 en zijn co-receptor cluster of
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differentiation 14 (CD14), en
caspase recruitment domain 15
(CARD15)/nucleotide oligomeri-
zation domain 2 (NOD2) lijken
betrokken te zijn bij de herkenning
van C. trachomatis in de tractus
genitalis.7-12 Binding van C. tracho-
matis aan een PRR initieert een
immuunrespons die nodig is om de
infectie te klaren. Wanneer een indi-
vidu drager is van een mutatie in
het gen dat codeert voor een PRR,
kan de PRR disfunctioneel zijn of
juist hoger tot expressie worden
gebracht. Voorbeelden van dergelij-
ke mutaties zijn single nucleotide
polymorphismen (SNP’s), waarbij
één nucleotide veranderd is (bij-
voorbeeld vervangen door een
ander nucleotide). Tijdens de trans-
latie kan er vervolgens een amino-
zuurverandering optreden, die de
eiwitstructuur verandert en de
functie van het PRR-eiwit kan beïn-
vloeden. Het gevolg hiervan kan
zijn dat er een inadequate herken-
ning van het micro-organisme
optreedt, leidend tot een inade-
quate immuunrespons met een
hogere kans op chroniciteit en tuba-
pathologie. 
Wij hebben onderzocht of het toe-
voegen van veronderstelde serum-
markers voor chroniciteit (C. tracho-
matis IgA, HSP60 IgG en hs-CRP)
aan de CAT de voorspellende waar-
de van de CAT voor tubapathologie
kan vergroten. Tevens werd onder-
zocht of dragerschap van één of
meerdere functionele SNP’s in
genen, coderend voor de PRR’s
TLR9, TLR4, CD14 en CARD15/
NOD2 leidt tot een grotere kans op
tubapathologie bij vrouwen na een
doorgemaakte C. trachomatis-infec-
tie.

MATERIAAL EN METHODE

Subfertiele vrouwen die tussen
december 1990 en november 2000
het Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht bezochten vanwege subferti-
liteit namen deel aan de studie. Bij
het eerste bezoek werd serum afge-
nomen voor een CAT, waarna het
serum werd ingevroren. Bij vrou-
wen met een negatieve CAT werd
het oriënterend fertiliteitsonder-
zoek afgesloten met een HSG.
Indien het HSG normaal was, werd
zes maanden afgewacht, waarna
een laparoscopie verricht werd.
Indien het HSG afwijkend was,

werd direct een laparoscopie ver-
richt. Bij vrouwen met een positieve
CAT werd in aansluiting aan het
oriënterend fertiliteitsonderzoek
een laparoscopie gedaan. 
Alle in de studie geïncludeerde
vrouwen hadden een laparoscopie
met tubatesten ondergaan. De lapa-
roscopieverslagen werden door
twee onderzoekers beoordeeld op
de aanwezigheid van tubapatholo-
gie. Tubapathologie werd gedefi-
nieerd als uitgebreide adhesies
rondom de adnexa en/of distale
occlusie van ten minste één tuba.
Omdat de prevalentie van SNP’s
afhangt van etniciteit werden uit-
sluitend Kaukasische vrouwen van
Nederlandse origine geïncludeerd.
Vrouwen die eerder operaties in het
kleine bekken hadden ondergaan
(uitgezonderd een sectio caesarea
of ongecompliceerde appendecto-
mie), werden geëxcludeerd. 

Serologie 
Ten behoeve van deze studie
werden de ingevroren sera ont-
dooid en getest. 
De CAT die werd gebruikt, was de
C. trachomatis IgG-titer van de C.
pneumoniae IgG micro-immunofluo-
rescentie(MIF)test (AniLabsystems,
Finland). Deze C. pneumoniae-test
geeft in de uitslag ook de C. tracho-
matis-titer weer, die bij een vergelij-
king tussen vijf CAT-testen de beste
voorspellende waarde voor de kans
op tubapathologie bleek te heb-
ben.13 De gebruikte afkapwaarde
voor een positieve test was ≥ 32.13

C. trachomatis IgA-antistoffen
werden getest met de C. trachomatis
IgA enzyme immuno-assay (Ani-
Labsystems, Finland). De gebruikte
afkapwaarde voor een positieve
test was ≥ 1.4. HSP60 IgG-anti-
stoffen werden getest met de
cHSP60 IgG enzyme-linked immu-
nosorbent assay (Medac, Duits-
land). De gebruikte afkapwaarde
voor een positieve test was ≥ 1.11.
Hs-CRP werd getest met de CRP
enzyme-linked immunosorbent
assay (Diamed Eurogen, België).
Waarden tussen 1 en 10 mg/L wer-
den als positief beschouwd. Alle
testen werden verricht volgens de
instructies van de fabrikant.
Ten behoeve van de immunogeneti-
sche analyses werd DNA geëxtra-
heerd met behulp van de MagNa-
Pure LC isolator of de High Pure
PCR Template Preparation Kit

(beide Roche Molecular Biochemi-
cals, Duitsland). PRR-genotypering
(TLR9-1237 T>C, TLR9+2848 G>A,
TLR4+896 A>G, CD14-260 C>T en
CARD15/NOD2 Leu1007fsinsC
(SNP13)) vond plaats door middel
van PCR-gebaseerde restriction
fragment length polymorphisms
assays of TaqMan assays, zoals
eerder beschreven.14

Statistiek
De X2-test werd gebruikt om de
prevalentie van serummarkers voor
chroniciteit te vergelijken bij vrou-
wen met en zonder tubapathologie.
De bootstraptechniek werd
gebruikt om odds ratio’s van testen
of testcombinaties te vergelijken.15

De X2-test werd tevens gebruikt om
genotypes (1.1= homozygoot
normaal, 1.2= heterozygoot, 
2.2= homozygoot mutant) te ver-
gelijken bij CAT-positieve vrouwen
met en zonder tubapathologie. 
P < 0.05 werd beschouwd als statis-
tisch significant.

RESULTATEN

Er werden 313 vrouwen geïnclu-
deerd, van wie 59 (19%) tubapatho-
logie en 254 (81%) geen tubapatho-
logie hadden bij laparoscopie. 
Alle veronderstelde serummarkers
voor chroniciteit (C. trachomatis
IgA, HSP60 IgG en hs-CRP) waren
significant vaker aanwezig bij vrou-
wen met tubapathologie ten
opzichte van vrouwen zonder tuba-
pathologie (tabel 1). De beste test
voor het voorspellen van de kans
op tubapathologie was de CAT (OR
13.9). De voorspellende waarde van
de CAT was significant beter dan
die van de onderzochte serummar-
kers voor chroniciteit (tabel 1). De
voorspellende waarde van de CAT
(OR 13.9) kon significant verbeterd
worden door het toevoegen van hs-
CRP aan de CAT (OR 39.7 wanneer
zowel CAT als hs-CRP positief

TP (n = 59) Geen TP (n = 254) OR
CAT + 54% 8% 13.9
IgA + 36% 8% 6.1*
HSP + 51% 15% 5.9*
hs-CRP + 54% 37% 2.0*
* P < 0.05 versus CAT 
Afkortingen: CAT = Chlamydia IgG antistof test; HSP =
heat shock protein; hs-CRP = hoog-sensitief C-reactive
protein; OR = odds ratio; TP = tubapathologie. 

Tabel 1. De prevalentie van positieve tests bij subfer-
tiele vrouwen met en zonder tubapathologie (TP).6
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waren) (tabel 2). Waar CAT-negatie-
ve vrouwen een kans van 10% op
tubapathologie hadden, was deze
kans 62% bij CAT-positieve vrou-
wen, 43% bij CAT-positieve/hs-
CRP-negatieve vrouwen en 84% bij
CAT/hs-CRP-positieve vrouwen.
Bij vrouwen die een C. trachomatis-
infectie hadden doorgemaakt (i.e.
CAT-positief waren) was de kans
op tubapathologie gemiddeld 20%
hoger als zij dragers waren van een
SNP in één van de onderzochte
PRR-genen (behalve CD14), verge-
leken met CAT-positieve vrouwen
die geen dragers waren (figuur 1).
De kans op tubapathologie bij CAT-
positieve vrouwen verdubbelde als
zij twee of meer SNP’s hadden ten
opzichte van vrouwen met minder
dan twee SNP’s (73 versus 33%,
NS). Deze trend werd niet gevon-
den bij CAT-negatieve vrouwen
(figuur 2).

DISCUSSIE

Wij hebben onderzocht of serum-
markers voor chroniciteit de voor-
spellende waarde van de CAT voor
tubapathologie kunnen verhogen.
Tevens hebben wij de rol bestu-
deerd van genetische variaties in
PRR-genen met betrekking tot het
risico op tubapathologie na een
doorgemaakte C. trachomatis-infec-
tie. Ten opzichte van de onderzoch-
te serummarkers voor chroniciteit
(IgA, HSP60 IgG en hs-CRP) heeft
de CAT een significant hogere
voorspellende waarde voor tuba-
pathologie. De combinatie CAT (als
marker voor een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie) met hs-CRP
(als marker voor chroniciteit) is de
beste testcombinatie voor het
screenen op tubapathologie. Draag-
sters van SNP’s in PRR-genen, die
betrokken zijn bij het initiëren van
de immuunrespons, hebben geen
significant hogere kans op tuba-

pathologie na een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie ten opzichte van
vrouwen met het normale genoty-
pe. Er is wel een duidelijke trend
dat dragerschap van meerdere
SNP’s de kans op tubapathologie
na een doorgemaakte C. tracho-
matis-infectie verhoogt.
Indien gekozen wordt voor één
serumtest om de kans op tubapa-
thologie in te schatten, kan het
beste gekozen worden voor de C.
trachomatis IgG-titer van de C. pneu-
moniae MIF (AniLabsystems, Fin-
land). De testcombinatie CAT/hs-
CRP lijkt een nog accuratere
methode te zijn om de kans op
tubapathologie in te schatten. Bij
CAT-negatieve vrouwen is de kans
op tubapathologie laag (10%). Bij
deze patiënten is het niet zinvol om
ook hs-CRP te testen, omdat in
afwezigheid van een doorgemaakte
C. trachomatis-infectie hs-CRP als

serummarker voor chroniciteit
aspecifiek is. Op basis van de resul-
taten van serologische screening
kan per individu een afweging
gemaakt worden bij wie en op welk
tijdstip een laparoscopie geïndi-
ceerd is. 
Hoewel er wel een trend zichtbaar
is, kon in onze studie geen signifi-
cante associatie tussen het PRR-
genotype en de kans op tubapatho-
logie na een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie aangetoond
worden. Dit is waarschijnlijk te wij-
ten aan de geringe omvang van de
subpopulatie van CAT-positieve
vrouwen met tubapathologie en
dragerschap van een PRR-SNP. Ver-
groten van het cohort zou alleen in
een multicenter-opzet haalbaar zijn.
Onze resultaten verschaffen echter
wel inzicht in de pathofysiologie
van C. trachomatis-infecties, met
name in de inter-individuele ver-

OR
CAT + 13.9
CAT/IgA + 9.9
CAT/HSP + 16.7
CAT/hs-CRP + 39.7*

* P < 0.05 versus CAT
Afkortingen: zie tabel 1. 

Tabel 2. De voorspellende waarde van
testcombinaties voor de kans op tuba-
pathologie bij subfertiele vrouwen, uit-
gaande van de beste test (CAT).6

 

Figuur 1. De kans op tubapathologie (TP) bij C. trachomatis IgG-positieve subfertiele vrouwen in
relatie tot het genotype van pattern recognition receptorgenen.14

Afkortingen: TLR = toll-like receptor; CD = cluster of differentiation; CARD = caspase recruitment
domain; NOD = nucleotide oligomerization domain; SNP = single nucleotide polymorphisme.

Figuur 2. De kans op tubapathologie (TP) bij C. trachomatis IgG-positieve (CT+) en IgG-nega-
tieve (CT-) subfertiele vrouwen in relatie tot dragerschap van single nucleotide polymorphismen
(SNP’s) in vier pattern recognition receptorgenen.14
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schillen wat betreft beloop en uit-
komst van de infectie. Een ade-
quate herkenning van het micro-
organisme door PRR’s in de tractus
genitalis lijkt een belangrijke stap in
de immuunrespons te zijn. Drager-
schap van SNP’s in PRR-genen lijkt
de kans op een inadequate
immuunrespons en daarmee het
risico op tubapathologie te vergro-
ten. Om de hypothese te bevestigen
zal verder onderzoek in een groter
cohort subfertiele vrouwen of in
een diermodel (zoals het knock-
out-muismodel) gedaan moeten
worden. Indien de associatie beves-
tigd wordt, zal dit in de toekomst
implicaties kunnen hebben voor de
screening ten aanzien van tubapa-
thologie in het oriënterend fertili-
teitsonderzoek. 
Concluderend is de CAT de beste
screeningstest om de kans op C. tra-
chomatis-geassocieerde tubapatho-
logie bij subfertiele vrouwen in te
schatten. Bij CAT-positieve vrou-
wen geeft het toevoegen van hs-
CRP (als marker voor chroniciteit)
een significante verhoging van de
voorspellende waarde van de CAT.
Immers, waar CAT-negatieve vrou-
wen 10% kans op tubapathologie
hebben, is deze kans 62% bij CAT-
positieve vrouwen, 43% bij CAT-
positieve/hs-CRP-negatieve vrou-
wen en 84% bij CAT/hs-CRP-
positieve vrouwen. Immunogene-
tisch onderzoek naar SNP’s in PRR-
genen behoeft nadere evaluatie en
is derhalve momenteel niet klinisch
toepasbaar, maar kan wel meer
inzicht geven in de inter-individu-
ele verschillen wat betreft beloop
en uitkomst van C. trachomatis-
infecties. 

Het ICTI-consortium (Integrated-
approach to the study of Chlamy-
dia trachomatis Infections) biedt
een breed netwerk voor multi-
disciplinaire studies naar C. tracho-
matis.16 Het EpiGenChlamydia-
consortium is een door de EU
Framework Programme 6 (FP6)
gesubsidieerd consortium met als
centraal thema Immunogenetica
van C. trachomatis (www.EpiGen-
Chlamydia.eu).
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ABSTRACT
Asymptomatische Chlamydia (C.)
trachomatis-infecties kunnen op lange-
re termijn tubapathologie en subfertili-
teit veroorzaken. Derhalve wordt bij
subfertiele vrouwen veelal een sero-
logische screeningstest verricht om de
kans op C. trachomatis-geassocieerde
tubapathologie in te schatten (Chlamy-
dia IgG antistoftest: CAT). Omdat
vooral chronische infecties geasso-
cieerd zijn met een hogere kans op
tubapathologie wordt in deze studie
de waarde van serummarkers voor
chroniciteit, in aanvulling op de CAT,
onderzocht. Tevens wordt onderzocht
of dragerschap van genetische varia-
ties in genen die betrokken zijn bij de
immuunrespons, de kans op chronici-
teit beïnvloedt. 

SUMMARY
Chlamydia (C.) trachomatis infections
often remain asymptomatic and there-
fore untreated. Persistent C. trachoma-
tis infections may ascend to the upper
genital tract and increase the risk of
long term complications, such as tubal
pathology and subfertility. In subfer-
tile women, serological screening tests
can be applied to estimate the risk of
C. trachomatis-associated tubal patho-
logy. A well-evaluated serological
screening test is the Chlamydia IgG
antibody test (CAT). Persistent infec-
tions are associated with the highest
risk of tubal pathology, and therefore
the value of serological makers of
persistent disease, in addition to CAT,
was evaluated in the present study.
Furthermore, it was studied whether
carrying genetic variations in genes in-

volved in the immune response plays
a role in the inter-individual differen-
ces in course and outcome of C. tracho-
matis infections. 

TREFWOORDEN 
Chlamydia trachomatis, chronische
infectie, immunogenetica, serum-
markers, tubapathologie.
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