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Leishmaniasis is een verwaarloosde tropische ziekte die veroorzaakt wordt door de overdracht van 

Leishmania parasieten via phlebotome zandvliegen. De ziekte komt meestal in twee vormen voor: 

cutane leishmaniasis (CL), wat leidt tot zelfhelende huidlesies, en viscerale leishmaniasis (VL), wat 

leidt tot parasitaire invasie van de innerlijke organen en dodelijk kan zijn indien onbehandeld. 

Meerdere factoren zoals de parasietsoort, het type gastheer, alsook zijn genetische achtergrond en 

huidige gezondheidstoestand bepalen de immunopathologische uitwerking van leishmaniasis. Deze 

doctoraatsthesis verkent de meerdere aspecten die leiden tot een immunopathologisch respons 

tijdens L. donovani en L. major infecties in meerdere gastheren. Het eerste deel bestaat uit een in vivo 

karakterizering van twee bijkomende L. donovani stammen, namelijk de BPK282 stam van Nepal en 

de L82 stam uit Soedan in beide het hamster- en muismodel. Onze bevindingen wijzen op een 

algemeen lagere virulentie voor de Nepalese BPK282 stam in vergelijking met de Soedanese L82 

stam. Hoe dan ook vormen beide stammen waardevolle in vivo modellen voor toekomstig onderzoek 

naar VL. Het tweede deel verfijnt de rol van T helper-geassocieerde moleculen gebruikmakende van 

L. major IR75 als model. In de afwezigheid van beide de Th1-geassocieerde molecule IL-12p40 en de 

Th2-geassocieerde transcriptiefactor STAT6, ontwikkelen BALB/c muizen kleinere lesies, die 

neutrofielen met een verschillend fenotype bevatten en minder necrotisch zijn. Onze bevindingen 

impliceren een interactie tussen het verworven en het aangeboren immuunsysteem in dit L. major 

model. 

 

Leishmaniasis is a neglected tropical disease which is caused by the transmission of 

Leishmania parasites by phlebotomine sandflies. The disease mainly exists in two forms; 

cutaneous leishmaniasis (CL), which causes self-healing skin lesions, and visceral 

leishmaniasis (VL), which leads to parasite invasion of the viscera and can be fatal if left 

untreated. Many factors are responsible for the immunopathologic outcome of leishmaniasis, 

such as the parasite species, the host type, its genetic background and current health status. 

This PhD thesis explores the many aspects leading to an immunopathologic response during 

L. donovani and L. major infections using different hosts. The first part consists of the in vivo 

characterization of two additional L. donovani strains, i.e. the BPK282 strain from Nepal and 

the L82 strain from Sudan, in both the Syrian hamster and the murine model. Our findings 

indicate an overall lower virulence observed for the Nepalese BPK282 strain as compared to 

the Sudanese L82 strain. Nevertheless, both strains constitute valuable in vivo models for 

future investigations on VL. The second part deals with refining the role of T helper 

polarization-associated molecules using L. major IR75 as a model. In the absence of both 

the Th1-associated molecule IL-12p40 and the Th2-associated transcription factor STAT6, 

BALB/c mice develop smaller lesions, containing neutrophils with a different phenotype, 

which are less necrotic. Our findings imply an interplay between the adaptive and the innate 

immune system in this L. major model. 


