
African trypanosomes are the causative agents of Human African trypanosomosis, 

otherwise termed ‘Sleeping Sickness’, and Animal African trypanosomosis or 

‘Nagana’. These parasites infect humans and animals throughout the African 

continent, where they cause death and impair economic development. 

Anemia is a major pathological feature of all trypanosome infections. This thesis 

describes the setup of a new in vivo erythrophagocytosis assay for the investigation 

of anemia. This assay demonstrates that upon infection, myeloid cells display 

enhanced levels of red blood cell phagocytosis. Results further reveal that NK-, NKT- 

and CD8-derived IFNγ is crucial for myeloid cell activation, red blood cell 

phagocytosis, and consequent anemia induction. 

During trypanosome infections in mice and cattle, B cells play an important role in 

host protection. Mouse models have shown that multiple trypanosome species 

cause a sustained loss in splenic and bone marrow B cell populations, correlating to 

the destruction of B cell memory responses. This thesis describes the mechanism 

behind the loss of follicular B cells, and identifies IFNγ as a key triggering factor for 

this process. Additionally, results show that curative drug treatment of experimental 

trypanosomosis results in the restoration of B cell lymphopoiesis and splenic B cell 

compartments. 

This work offers new insights into the immunopathology of experimental African 

trypanosome infections, and could serve as a basis for further research in more 

natural disease settings. 

 

 

Afrikaanse trypanosomen veroorzaken Humane Afrikaanse trypanosomiase, ook 

gekend als Slaapziekte, en Dierlijke Afrikaanse trypanosomiase of ‘Nagana’. Deze 

parasitaire infectie komt voor over het gehele Afrikaanse continent en resulteert 

meestal in de dood van de gastheer en gehavende economische ontwikkeling. 

Anemie is een karakteristieke pathologie van trypanosomiase. Deze thesis beschrijft 

de ontwikkeling van een nieuwe in vivo fagocytose assay voor het bestuderen van 

anemie. Deze assay toont aan dat myeloïde cellen verhoogde fagocytose van rode 

bloedcellen  vertonen tijdens infectie. De resultaten tonen verder aan dat IFNγ 

geproduceerd door NK-, NKT- en CD8 T cellen, cruciaal is voor de activatie van 

myeloïde cellen, verhoogde rode bloedcel opname, en anemie inductie. 

B cellen spelen een belangrijke rol in de bescherming van de gastheer in zowel muis 

als vee. Muismodellen tonen aan dat T. b. brucei infectie leidt tot de beëindiging van 

B cel lymphopoiese in het beenmerg, de destructie van het milt B cel compartiment 

en de vernietiging van het B cel geheugen. Deze thesis beschrijft het mechanisme 

van folliculaire B cel depletie, en identificeert IFNγ als een belangrijke trigger van dit 

proces. De resultaten tonen ook aan dat genezen van de trypanosoom infectie leidde 

tot de her-initiatie van B cel lymphopoiese in het beenmerg en tot de herpopulatie 

van het milt-geassocieerde B cel compartiment. 



Dit werk brengt het nieuwe inzichten in de immuno-pathologie gedurende 

experimentele Afrikaanse trypanosomiase, en kan dienen als een basis voor verder 

onderzoek. 

 


